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Pamācība reģistrācijai LU 80. starptautiskās 

zinātniskās konferences sekcijām un INDICO 

profila izveidei 

 

 

1. LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences saturiskā tīmekļa vietne: 

https://www.konference80.lu.lv/  

2. Reģistrācijas formas un informācija par sekciju sēdēm pieejama tīmekļa vietnē: 

https://conferences.lu.lv/category/2/  

3. Sekciju sēdes ir sakārtotas atbilstoši nozarēm vai prioritāro pētniecību jomām. 

3.1. Sadaļā prioritārā pētniecība (Priority Research) ir atrodamas LU FSI prioritārās 

pētniecības “Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija” (Critical 

Thinking, Innovation, Competitiveness and Globalization) sekcijas. 

3.2. Sadaļā humanitārās un mākslas zinātnes  (Humanities and Arts) ir atrodama 

Filozofijas un socioloģijas institūta (Institute of Philosophy and Sociology) sekcija. 

 

https://www.konference80.lu.lv/
https://conferences.lu.lv/category/2/
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4. Lai reģistrētu dalību sekciju sēdei, ir nepieciešams izvēlēties reģistrācijas formu – 

registration (apmeklējuma reģistrācija) vai the call for abstract (referāta 

kopsavilkuma iesniegšana). 

5. Lai iesniegtu kopsavilkumu, ir nepieciešams INDICO profils. 

5. 1. Pieslēgšanās INDICO profilam, 

izmantojot jau esošu profilu. 

5.2. INDICO profila izveide ar edu.lu.lv 

sistēmas vai citas institūcijas 

starpniecību. 

5.3. Jauna INDICO profila izveidošana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Lai izveidotu INDICO profilu ar edu.lu.lv sistēmas starpniecību, ir nepieciešams 

izvēlēties opciju eduGAIN SSO, kas pēc uzspiešanas atvērs vietni, kurā iespējams 

izvēlēties sev atbilstošo institūciju, izmantojot meklēšanas funkciju pēc valsts vai 

iestādes nosaukuma.  
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5.2.2. Izvēloties atbilstošo institūciju, šajā gadījumā Latvijas Universitāte - tiks atvērta 

luis.lu.lv vietne. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Lai izveidotu jaunu INDICO profilu ir nepieciešams izvēlēties opciju “If you do 

not have an Indico account yet, you can create one here.” Un jāievada e-pasta 

adrese, kas tiks izmantota, lai saņemtu tālākos norādījumus reģistrācijai. 

5.3.2. Norādītajā e-pastā ienākošajos ziņojumos (vai Spam mapē) būs nosūtīta 

verifikācijas saite. 

Ja saite netiek aktivizēta vai reģistrācija ir nepabeigta, ir nepieciešams iegūt jaunu 

verifikācijas saiti.  
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5.3.3. Verifikācijas saite novirzīs uz reģistrācijas formu INDICO profila izveidei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ja ir izveidots INDICO profils, ir iespējams pievienot tēžu kopsavilkumus (līdz 350 

vārdiem), kas vēlāk tiks ievietoti LU DSpace repozitorijā. Ja ir vairāk par 1 autoru, 

visiem autoriem jābūt reģistrētiem, lai INDICO sistēma labāk darbotos. 

 


