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_________________________________________________________________________2019./2020._____ 

 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

8.LIETIŠĶO PĒTĪJUMU KONFERENCE 
 

NOLIKUMS 
 

I. Konferences mērķi 
 

1.1. Veicināt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) jauniešu un docētāju 

lietišķo pētījumu izstrādi. 

1.2. Prezentēt pētījumu jaunākās atziņas par tautsaimniecības, ekonomikas, IT un pedagoģijas 

attīstības tendencēm. 

1.3. Popularizēt Koledžā apgūstamās profesijas caur lietišķajiem pētījumiem.  

1.4. Attīstīt pētniecības darba rezultātu prezentācijas (5 – 7 min.) prasmes studējošajiem, kā 

arī citiem konferences dalībniekiem.   
   

II. Konferences dalībnieki 
 

2.1. Koledžas studenti. 

2.2. Koledžas audzēkņi. 

2.3. Koledžas akadēmiskais/vispārējais personāls. 

2.4. Citu izglītības iestāžu pārstāvji. 

2.5. Citi interesenti.  

2.6. Dalība konferencē ir bez maksas. 
 

III.  Konferences darba valoda 

3.1.  Latviešu. 
 

IV.  Lietišķo pētījumu pieteikšana 
 

4.1. Pētījumu autori aizpilda pieteikuma veidlapu Koledžas mājas lapā (www.jak.lv). 

4.2. Lietišķo pētījumu tēzes iesūta līdz 2019.gada 12.novembrim plkst.12.00 uz e-pasta adresi 

jurijs.zamarajevs@jak.lv. 

4.3. Lietišķo pētījumu tēžu atbilstību konferences mērķim un noformēšanas prasībām izvērtē 

komisija studiju daļā līdz 2019.gada 20.novembrim. 

4.4. Konferences dienas kārtību publisko Koledžas informatīvajā stendā un mājas lapā no 

2019.gada 21.novembra. 
 

V. Tehniskās prasības pētījuma noformēšanai 
 

5.1. Prezentācijas datne ar paplašinājumu  *.pptx . 

5.2. Prezentācijas nosaukums: uzvards_vards.pptx. 

5.3. Prezentācijas noformēšana: 

 fonts: Times New Roman vai Arial; 

 virsraksti: 36 – 40 pt; 

 teksts: 24 – 28 pt (arī tabulās), stils – Normal; 

 ne vairāk kā 6 rindas slaidā; 

 ne vairāk kā 7 vārdi rindā; 

 ne vairāk kā 50 vārdi slaidā; 
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 slaidi numurēti; 

 secinājumi vai ieteikumi – saprotami atdalīti vai numurēti. 

5.4. Tēžu noformēšanai: 

 teksta datne ar paplašinājumu  *.doc; 

 datnes nosaukums: uzvards_vards_tezes.doc; 

 fonts: Times New Roman; 

 intervāls: Single; 

 teksts: 12 pt, Normal; 

 piemales: no augšas, apakšas un labās puses – 2 cm, no kreisās – 3 cm; 

 tēžu apjoms no 500 līdz 1000 rakstu zīmēm. 

5.5. Tēžu struktūra: 

 tēmas nosaukums; 

 ziņas par autoru: vārds, uzvārds, grupa, e-pasts; 

 svarīgākie 3 līdz 5 atslēgas vārdi; 

 tēžu saturs: strukturēts, izdalot pētījuma mērķi, uzdevumus, metodes, rezultātus;  

 informācijas avotu saraksts. 

5.3. Stenda ziņojuma noformēšana: 

 papīrs A1 formāts (izsniedz Koledža); 

 tēmas nosaukums; 

 ziņas par autoru: vārds, uzvārds, grupa, e-pasts; 

 pētījuma saturs: pētījuma mērķi, uzdevumi, pētījuma metodes, rezultāti;  

 informācijas avotu saraksts. 

5.4. Elektroniskā stenda (uz ekrāna) ziņojuma noformēšana: 

 ziņojuma formāts – MP4  

 ziņojuma ilgums – līdz 1.30 min. 

 ziņas par autoru: vārds, uzvārds, grupa, e-pasts; 

 tēmas nosaukums; 

 pētījuma saturs: pētījuma mērķi, uzdevumi, pētījuma metodes, rezultāti;  

 informācijas avotu saraksts. 
 

VI. Lietišķo pētījumu rezultātu prezentēšana 
 

6.1. Sniegums (stāstījums un atbildes uz jautājumiem) auditorijai zālē/sekcijās – 5-7 min. 

6.2.  Sniegums (atbildes uz jautājumiem) pie stenda/ekrāna.  
 

VII.  Konferences norises laiks un vieta 
 

7.1. 2019.gada 26.novembris. 

7.2. Jēkabpils Agrobiznesa koledža. 

 

Informācija: 

jurijs.zamarajevs@jak.lv 

26078232 
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