
Prasības raksta noformēšanai 

 

Veidojot publikāciju, jāievēro visas zemāk aprakstītas prasības. 

1) Nosaukums: šrifts — Times New Roman Bold, izmērs – 14 pt, izvietojums – centrēts. 

2) Informācija par autoru: vārds, uzvārds (Times New Roman Bold, 12 pt, pa labi), valsts, 

universitāte, filiāle, studiju programma, e-pasts (12 pt, pa labi); 

3) Informācija par zinātnisko vadītāju: akadēmiskais grāds, zinātniskais grāds/amats, vārds, 

uzvārds (Times New Roman, 12 pt, pa labi). 

4) Anotācija: fonts – Times New Roman Bold, izmērs – 10 pt (piezīme: angliski – Abstract). Apjoms 

- līdz 500 rakstzīmēm, ieskaitot atstarpes (Times New Roman, 10 pt). Anotācijas mērķis ir sniegt 

vispārēju priekšstatu par raksta saturu, tajā ir īsi jāatspoguļo ziņojuma mērķi, jānoformulē 

pētījuma problēma, jānosaka materiāla jauninājumi un jāuzraksta pamata secinājumi. Anotāciju 

raksta divās valodās (angļu valodā un latviešu/krievu/ukraiņu valodā). 

5) Atslēgvārdi: nosaukums – Atslēgvārdi (Keywords) (Times New Roman Bold, 10 pt), atsevišķā 

rindā alfabēta kārtībā nosaukt atslēgvārdus (ne vairāk par pieciem). 

6) Teksts: apjoms – no 5500 līdz 10 000 rakstzīmēm, fonts – Times New Roman, izmērs – 12 pt, 

starprindu intervāls – 1, izlīdzinājums, tabulas un attēli ir jānumurē. Tabulu un attēlu nosaukumu 

noformēšana: Times New Roman, 12 pt. Attēlu numerāciju un nosaukumu jāizvieto zem attēla 

centrā, bet tabulas – virs tabulas, centrā. Atsauces uz literatūru tekstā jāraksta kvadrātiekavās, 

piemēram, [1, 10]. 

7) Publikācijas struktūra: 

• Ievads (Introduction) (īsi formulēta pētījuma problēma, pētījuma aktualitāte, 

mērķis, izmantojamās pētījuma metodes); 

• Svarīgākās atziņas teorijā un praksē (Basic theoretical and practical provision); 

• Pētījuma rezultāti, novērtējums (Research findings or data, evaluation of research 

results); 

• Secinājumi, priekšlikumi (Conclusions). 

8) Izmantotās literatūras un citu avotu saraksts (References). Nosaukums – “Izmantotās 

literatūras un citu avotu saraksts” (Times New Roman Bold, 10 pt, centrā), literatūras saraksts 

jānumurē (Times New Roman, 10 pt). Normatīvos aktus norāda atbilstoši juridiskajai hierarhijai. 

Literatūras saraksts tiek iedalīts valodās, bet tam ir kopīga numerācija, sākumā ir literatūra ar 

latīņu burtiem, pēc tam kirilicā. 

Raksta daļu nosaukumi jāraksta angļu un raksta valodā.  

   Raksti, kas nav noformēti atbilstoši prasībām, netiks publicēti. 


