RAKSTU NOFORMĒŠANAS NOTEIKUMI
1. Raksti konferencei jāiesniedz elektroniskā formā. Raksta apjoms no 7 līdz
10 lappusēm, ieskaitot literatūras sarakstu.
2. Lūdzam ievērot šādus noteikumus rakstu noformēšanā:
Teksta redaktors: Word. Burtveidols: Arial, 12 pt. Teksta attālums no visām pusēm (augšas,
apakšas, labās un kreisās puses) 2,0 cm. Intervāls starp līnijām – 1. Katra rindkopa sākas ar
1,5 cm atkāpi.
3. Raksta noformēšana
1) Raksta nosaukums: (Arial, 14 pt, Bold, centrēts).
2) Autora un līdzautoru vārds, uzvārds (Arial, 12 pt, Bold, centrēts); zinātniskais un
akadēmiskais grāds, ieņemamais amats un darba vieta (maģistrantiem, doktorantiem
norādīt augstskolas pilnu nosaukumu, katedras nosaukumu nenorādīt).
3) Iesniedzēja organizācija, valsts (11 pt, Normal, centrēts).
4) Autoru e-pasta adreses (11 pt, Normal, centrēts).
5) Anotācijas apjoms – 6-7 teikumi, tajā izteiktas raksta pamatnostādnes (Arial, 10 pt).
6) Atslēgvārdi 5-6 – svarīgākie termini, kas tiek izskatīti rakstā un parāda tā problemātiku
(Arial, 10 pt ).
7) Raksta pilns teksts (12 pt, Normal).
! Raksta nosaukumam, informācijai par autoru, anotācijai, atslēgvārdiem jābūt trīs valodās:
latviešu, krievu un angļu (ārvalstu autoriem – tikai angļu un krievu valodās); atsevišķs bloks
katra valodā.
4. Raksta struktūra.
Autori publikāciju strukturē atbilstoši zinātniska raksta prasībām. Ieteicamā forma:
 ievads (pētāmā problēma, tās aktualitāte, pētījuma mērķis);
 pēdējo publikāciju analīze par raksta tēmu, norādot autoru uzvārdus raksta valodā un
iekavās angļu valodā kursīvā (Italic), kā arī publikācijas gadu;
 pētījumā izmantotās metodes un materiāli;
 pētījuma rezultāti un to izvērtējums;
 secinājumi, ieteikumi;
 izmantoto literatūras avotu saraksts;
 struktūrelementu, sadaļu nosaukumiem, ja autors tos izdala, jābūt Bold fontā.
5. Literatūras avoti sakārtoti citēšanas secībā. Atsauces tekstā norāda, ierakstot
kvadrātiekavās literatūras avota numuru un lappusi [2., 34]; atsauces uz vairākiem avotiem
ar lapaspusēm tiek norādītas, izmantojot semikolu.
6. Normatīvu aktu un literatūras avotu bibliogrāfisks saraksts (ne mazāk kā 8) ir raksta beigās
(Arial, 10 pt). Pēc literatūras saraksta avota oriģinālvalodā jānorāda tie paši avoti angļu
valodā (apakšsadaļa – References).
Raksti publicēšanai tiek nosūtīti uz e-pastu:
elena.bescennaja@inbox.lv

