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Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte organizē ikgadējo
23.starptautisko student un docētāju zinātniski – praktisko konferenci
“Indivīds. Sabiedrība. Valsts”
Konferences mērķis ir veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un diskusiju par
aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, tiesībzinātnē un
reģionālajos pētījumos. Iesniegtie raksti, pēc konferences, tiks publicēti konferences rakstu krājumā.
Konferences galvenās tēmas






Uzņēmējdarbība. Mārketings. Tūrisms. Vadība
Ekonomika. Finanses un grāmatvedība
Reģionālie pētījumi
Tiesībzinātne
Starptautiskā sadarbība. Robežapsardzība

Konferences dalības maksa
Dalības maksa dalībniekiem, kas nav Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti un
docētāji - 20 EUR apmērā ar raksta publicēšanu, 7 EUR apmērā dalībniekiem bez raksta
publicēšanas. RTA bakalaura un maģistra programmās studējošiem un RTA docētājiem dalība
konferencē ir bez maksas. Dalības maksā ietilps raksta publicēšanas izdevumi, konferences
materiāli, rakstu krājums un uzkodas kafijas pauzē. Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un
izmitināšana viesnīcās.

Norēķinu konts dalības maksas
pārskaitījumam:
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU
AKADĒMIJA
Reģ.Nr.90000011588
PVN reģ. Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Banka: VALSTS KASE
Konts LV90TREL9150160000000
Svarīgi termiņi
1. Reģistrācija konferencei līdz 09.04.2021. Reģistrācijas anketa: https://ej.uz/23konference2021
2. Raksta iesniegšana līdz 23.04.2021., nosūtot uz e-pastu: Anita.Puzule@rta.lv
Konferences zinātnisko rakstu krājumu plānots publicēt 2021.gada novembrī, ievietojot
http://journals.rta.lv/
Izstrādājot rakstu, lūdzam ievērot raksta iesniegšanas termiņu, raksta atbilstību konferences tēmām
un noformēšanas prasībām. Studentam raksta saturs obligāti jāsaskaņo ar savu zinātnisko vadītāju.
Konferences darba valoda: latviešu un angļu.
Rakstus jāiesniedz: latviešu vai angļu valodā.
Konferences norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības
fakultāte, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē
Konferences koordinatore: Anita Puzule, tālr. +37126413185, e-pasts: Anita.Puzule@rta.lv
Konferences orgkomiteja:
Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.iur. Ilona Bulgakova, Dr.iur. Līga Mazure, Dr.oec. Iveta Mietule,
Mg.oec. Iveta Dembovska, Mg.oec. Inta Kotāne, Mg. iur., Mg. soc.sc. Ilga Krampuža,
Mg.oec. Anita Puzule.

Konferences zinātniskā komiteja:
Dr.oec. Iluta Arbidāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Dr.sc.comp. Vaida Bartkute (Utenas Kolegija)
Dr.iur. Ilona Bulgakova (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Dr.iur. Līga Mazure (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Dr.oec. Inga Ziankova (Polockas Valsts universitāte)
Mg.oec. Iveta Dembovska (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.philol. Simona Jankauskaitė (Kauņas Kolegija)
Mg. iur., Mg. soc.sc. Ilga Krampuža (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.oec. Inta Kotāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.oec. Anita Puzule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg. soc.sc. Ēvalds Višķers (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.oec. Jelena Volkova (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Mg.soc.sc. Daina Znotiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Raksta noformēšanas prasības
Ieteicamais raksta apjoms 5-7 lappuses.
Tekstam jābūt MS Word formātā uz A4 formāta lapas, izvietotam vienā kolonnā, lapas brīvās malas
– no augšas, apakšas, kreisās un labās puses – 2,5 cm.
Izmantojamais fonts – Times New Roman.
Starprindu intervāls – viens (Single)

Rindkopu izkārtojums – nolīdzināts no abām malām (Justify)
Atkāpe rindkopas sākumā (Tab) – 1,27 cm.
Raksta sastāvdaļu tehniskais noformējums
Burtu
Raksta struktūra
Burtu stils
izmērs
14 pt LIELIE BURTI (CAPS
RAKSTA NOSAUKUMS
(latviešu un angļu valodā)
LOCK),/TREKNRAKSTS
(BOLD)
Raksta autora vārds, uzvārds
12 pt Treknraksts (Bold)

Novietojums
Rindas vidū
Rindas vidū

Zinātniskais vai akadēmiskais grāds,
studiju vieta, e-pasts, pilsēta, valsts.
Studenti norāda arī zinātniskā vadītāja
vārdu, uzvārdu, zinātnisko vai akadēmisko
grādu, amatu.

12 pt

Parasts (Regular)

Anotācija (Abstract)

10 pt

Treknraksts (Bold)

(angļu valodā)
Anotācijas teksta apjoms līdz 10 rindām.
Anotācija satur īsu apskatītās problēmas
aprakstu un novitāti.

10 pt

Slīpraksts (Italic)

Atslēgas vārdi (Keywords)

10 pt

Treknraksts (Bold)

(angļu valodā)
Atslēgas vārdu saraksts alfabētiskā secībā,
līdz 5 vārdiem.

10 pt

Slīpraksts (Italic)

Ievads

12 pt

Treknraksts (Bold)

Rindas vidū

Ievada tekstā ietver pētījuma aktualitāti,
mērķi un uzdevumus, pētījumā aptverto
laika periodu, pielietotās pētīšanas metodes
u.tml.

12 pt

Parasts (Regular)

Taisnot (Justify)

Pamatteksts
Apakšvirsraksts (ja tāds ir)
Secinājumi un priekšlikumi
(Conclusions and proposals)

12 pt
12 pt
12 pt

(līdz 10% no kopējā raksta apjoma)

12 pt
10 pt

Parasts (Regular)
Taisnot (Justify)
Rindas vidū
Treknraksts (Bold)
Treknraksts (Bold) (virsraksts) Rindas vidū
Parasts (Regular), (teksts)
Taisnot (Justify)
Rindas vidū
Treknraksts (Bold)
(virsraksts)
Taisnot (Justify)
Parasts (Regular), (teksts)
Rindas vidū
Treknraksts (Bold)

Izmantotie avoti un literatūra
(Bibliography)
(kārtot alfabēta secībā grupu ietveros)

Kopsavilkums (Summary)
(angļu valodā, ja raksts ir latviešu valodā;
latviešu valodā, ja raksts ir angļu valodā),
apjoms – 0,5 lapas

10 pt
12 pt

Taisnot (Justify)

Taisnot (Justify)

(virsraksts)

12 pt

Parasts (Regular), (teksts)

Taisnot (Justify)

Tabulām un attēliem ir jābūt novietotiem rindas vidū (burtu izmērs – 12 pt). Tiem jābūt
numurētiem un ar nosaukumu. Nosaukumā jāietver atbildes uz jautājumiem: Kas? Kur? Kad? Tabulas
numuru un nosaukumu raksta virs tās, bet attēla numuru un nosaukumu zem tā.

Izmantotās literatūras, avotu saraksta un atsauču noformēšanas noteikumi
Visiem skaitļiem, attēliem un tekstiem, kas aizgūti no citiem, jābūt atsaucēm uz avotu. Atsauču
noformēšanai izmanto pirmo elementu un datu metodi. Piemērus skatīt zemāk pie attiecīgo avotu grupām.
Izmantotos avotus literatūras sarakstā sakārto pa grupām: normatīvie akti; cita publiskotā informācija
(grāmatas, zinātniskie raksti, periodiskie izdevumi, tiešsaistē publiskotie materiāli u.c.); nepublicētie avoti.
Katras grupas ietvaros ievēro alfabētisko secību.
Veicot literatūras un avotu bibliogrāfisko aprakstu, jāsniedz noteikta informācija. Bibliogrāfiskā
apraksta shēma ir atkarīga no izdevuma veida (APA stils).
Normatīvo aktu apraksta piemēri:
1.

2.

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (12.10.2010.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.
969, redakcija uz 29.11.2019.
https://likumi.lv/ta/id/220013-kartiba-kada-atlidzinami-ar-komandejumiemsaistitie-izdevumi, sk. 11.02.2021.
Maksātnespējas likums (26.07.2010.). LR likums, redakcija uz 01.07.2020. https://likumi.lv/ta/id/214590maksatnespejas-likums, sk. 11.02.2021.

Atsauces piemērs: (Maksātnespējas likums, 2010).
Grāmatu (monogrāfiju, mācību grāmatu, rokasgrāmatu utt.) apraksta piemēri:
1.
2.

Doole, I., Lowe, R., Kenyon, A. (2017). International Marketing Strategy: analysis, development and
implementation. (7th ed.) Australia: Cengage Learning.
Kelmere, L. (2017). Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds.

Atsauces piemērs: (Doole et al., 2017; Kelmere, 2017).
Zinātnisko rakstu apraksta piemēri:
1.
2.
3.

Kantāne, I. (2011). Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. Vadības
zinātne, 766, 227. - 236. Rīga: Latvijas Universitāte.
Cymbal, K.M. (2015). Tax Basis Planning. Journal of Financial Service Professionals, 69 (4), 80-92. Retrieved
February 11, 2021 from http://web.b.ebscohost.com
Shaltoni, A.M. (2017). From websites to social media: exploring the adoption of internet marketing in emerging
industrial markets. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(7), 1009-1019. https://doi.org/10.1108/JBIM06-2016-0122

Atsauces piemērs: (Cymbal, 2015).
Rakstu no periodiskiem izdevumiem apraksta piemēri:
1.
2.

Zadorožnaja, O. (2016., janv.). Par SIA likvidāciju. Bilance, 2, 22.-23.
Apinis, M. (22.09.2017.). Palīdzēs legalizēt ieņēmumus. Diena, 184, 6.

Atsauces piemērs: (Apinis, 2017).
Internet tīklā publiskoto materiālu apraksta piemēri:
1.
2.
3.

LR Centrālā statistikas pārvalde (2021). Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām.
https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__2zim/ATD200.px, sk.11.02.2021.
Mileiko,
E.
(13.09.2013.).
Kā
veido
un
starp
dalībvalstīm
sadala
ES
budžetu.
http://lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=257759, sk. 27.12.2018.
Cipriani, G. (2014). Financing the EU Budget Moving Forward or Backwards? Retrieved February 11, 2021 from
https://www.ceps.eu/system/files/Financing%20the%20EU%20budget_Final_Colour.pdf

Atsauces piemērs: (LR Centrālā statistikas pārvalde, 2017).
Nepublicēto materiālu apraksta piemērs:
Akciju sabiedrība “Daile” (2019). Gada pārskats.

Atsauces piemērs: (Akciju sabiedrība “Daile”, 2019).
Citu materiālu apraksta piemērs:
1.
2.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2017.gada 28.novembra spriedums lietā
Nr. C28330013. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi, sk. 07.05.2018.
LNA CZVA, 1058. f. (Slimnīca Nr. 2 Varakļānos), 1. apr., 2. l. (1973. gada statistiskās atskaites par ārstniecisko
un profilaktisko darbību ar pielikumiem), 95 lp.

Atsauces piemērs: (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums,

2017., Nr. C28330013)
(LNA CZVA, 1058. f., 1. apr., 2. l., 2. lp.)

