
Konferences dalības noteikumi  
 

Sadarbības partneriem, brīvklausitājiem, BSA DS akadēmiska personāla pārstāvjiem un 

studentiem piedalīšanās konferencē un izstādē ir bez maksas. Ēdināšanu, piedalīšanos kultūras 

programmā, publikāciju konferences rakstu krājumā (maksimāli 5 lpp), sertifikāta izgatavošana ir 

par dalības maksu. 

 

Dalības maksa tikai par publikāciju un sertifikāta izgatavošanu 25.- Eiro (CD ISBN 978-9984-47-

091-7) 

Dalības maksa katram dalībniekam 50.- Eiro (ar projektiem – radošiem, studiju vai kursa darbiem 

vai līgumdarbiem atbilstoši konferences, konkursā, izstādes, simpozijas uc tēmai; publikācijā – 

līgumdarbi, radošie, studiju vai kursa darbi, tēzes vai referāts; uzstājoties ar referātu sekcijas 

darbā).  

Maksā ietilpst izdevumi par ēdināšanu, piedalīšanos kultūras programmā, publikāciju konferences 

rakstu krājumā (maksimāli 5 lpp), sertifikāta izgatavošana. 

 

Veikt apmaksu var pēc sekojošiem rekvizītiem: 

 SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija” PVN Nr. LV 40003101808 

 A/S "Swedbank" 
 IBAN : LV68HABA0551003662871 

 SWIFT : HABALV22 

noradot maksājuma mērķi, piem., par publikāciju un sertifikāta izgatavošanu VIII 

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE «MŪSDIENU TENDENCES 

UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA 

IETVAROS», 2019.g. 25. janvāris 

 

Mītne dalībnieki apmaksa patstāvīgi 

Viesnīcu sarakstu un palīdzību reģistrācijā var saņemt pie Irinas Kuzenko: i.kuzenko@mail.ru 

informāciju par viesnīcam Rīgā var atrast: 

http://www.eurobookings.com/riga-hotels-lv/art-hotel-laine.html?label=gg_en_bh_26047-latvia-

riga-laine vai citas (Check Availability and price) 

 

Lai piedalītos konferencē, līdz 2018. gada 10. decembrim jāsūta elektronisks PIETEIKUMS uz 

norādīto adresi: mihailkopeikin@bsa.edu.lv  

 

Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīts apstiprinājums par piedalīšanos un konferences 

programma. 

  

http://www.eurobookings.com/riga-hotels-lv/art-hotel-laine.html?label=gg_en_bh_26047-latvia-riga-laine
http://www.eurobookings.com/riga-hotels-lv/art-hotel-laine.html?label=gg_en_bh_26047-latvia-riga-laine


Prasības rakstu noformēšanai (CD ISBN 978-9984-47-091-7) 

- Apjoms: no 0,15 (6000 rakstu zīmes) līdz 0,5 a.l. (20 000 rakstu zīmes). 

- Teksta redaktors: Word, šrifts: Times New Roman, burtu lielums: 12,intervāls: 1, 2 cm 

malas. 

 

Raksta struktūra 

- Lapas labajā augšējā stūrī:  

Studentiem-maģistrantiem, aspirantiem, doktorantiem: uzvārds, vārda iniciāļi, pilsēta, augstskolas 

nosaukums, fakultāte, programma, kurss; 

Pasniedzējiem: uzvārds, vārda iniciāļi, darba vieta un ieņemamais amats, zinātniskais grāds. 

- Raksta nosaukums lielajiem burtiem lapas centrā. 

- Tālāk pēc viena intervāla - teksts, vēlams ar minimālu ilustratīvo materiālu (zīmējumi, 

grafiki). Visiem ilustratīvajiem materiāliem jābūt atsevišķos failos (xls, tiff, jpeg, cdr, eps), teksti 

MSWord94, .pdf 

- Raksti netiek recenzēti. Organizācijas komisijai ir tiesības nepublicēt rakstu, ja tas neatbilst 

tēmai vai konferences vispārējam līmenim. 

 

Konferences runu tekstus lūdzam atsūtīt iepriekš elektroniski, pievienojot failu, uz adresi:  

mihailkopeikin@bsa.edu.lv vai atsūtīt/atvest ierakstītus CD-ROM uz adresi: 

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Dizaina skola 

Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija, LV 1003, 209.kab. 

 

Rakstu nodošanas beigu termiņš – 2019. gada 25. janvāris. 

 

Konferences rakstu krājuma un izstādes kataloga izdošana tiek plānota pēc konferences darba 

beigām. 

  



Prasības studentu diplomdarbu un kursa darbu noformēšanai izstādei 

Pie katra darba jābūt sekojošai informācijai: 

- Autora vārds, uzvārds. 

- Pilns augstskolas nosaukums (valsts, pilsēta). 

- Projekta nosaukums. 

- Darba radīšanas gads. 

Darbu iesniegšanas beigu termiņš – 2019. gada 25. janvāris. 


