R AKSTA

NOFORMĒŠANAS N OTEIKUMI

Raksta struktūra: raksta virsraksts; autora(u) uzvārds un vārds; zinātniskā vadītāja
uzvārdam iekavās seko norāde zinātniskais (—ā) vadītājs (-a); iesniedzēja institūcija,
elektroniskā pasta adrese; kopsavilkums raksta valodā (latviešu, angļu vai krievu), ievads,
darba mērķis, materiāls un metodes; rezultāti; secinājumi un izmantotā literatūra, raksta
beigās kopsavilkumi. Ja raksts ir latviešu valodā, kopsavilkums manuskripta beigās ir angļu
un krievu valodā. Ja raksts ir angļu valodā, kopsavilkums ir latviešu un krievu valodā. Ja
raksts ir krievu valodā, kopsavilkums raksta beigās ir latviešu un angļu valodā.
Rakstam ir jāsatur oriģināli un būtiski zinātniski rezultāti. Referātā ir jāakcentē zinātnisko
rezultātu praktiskā aktualitāte un pielietojamība.
Raksts nedrīkst pārsniegt 7 lappuses A4 formātā MS Word vidē (fonts Times New Roman,
lielums 12 (izņemot virsrakstu), atstarpe starp rindām 1).
Starpā viena brīva rinda. Seko darba nosaukums ar lielajiem burtiem. Virsrakstu sāk no
kreisās malas bez atkāpes, necentrē. Pēc virsraksta punktu neliek! Virsrakstā fontu lielums 14
(Bold).
Lappusēm jābūt numurētām. Ja darbā ir tikai viena
nenumurē; ja vairāk par vienu, jānumurē. Ilustrācijām
par attēliem, nevis zīmējumiem, raksta saīsināti - 4. att.
tabula) jābūt ar nosaukumu. Kārtas skaitli liek pirms,
attēlu un tabulu nosaukuma punktu neliek.
Piemērs:

ilustrācija, tabula vai formula, tās
(zinātniskās publikācijas, kuras sauc
) un tabulām (raksta pilnu vārdu - 3.
nevis pēc objekta apzīmējuma; pēc

4.att. Tilpuma atkarība no spiediena

Teksta daļu parametri:
Autora vārds, uzvārds ......................................................................................................................12 pt, Bold
Zinātniskā vadītāja uzvārds; iekavās seko norāde zinātniskais (—ā) vadītājs (-a) .........12 pt, Italic
Iesniedzēja institūcija, valsts .............................................................................................................12 pt, Normal

Raksta nosaukums .......................................................................................................................14 pt, Bold
Kopsavilkumi…………………………………. .... ............................................................................12 pt, Italic
Atslēgas vārdi…………………………………. .... .............................................................................12 pt, Bold, Italic
Raksta teksts ...........................................................................................................................................12 pt, Normal
Literatūras saraksts .....................................................................................................................................10 pt, Normal
Ziņas par autoru .........................................................................................................................................10 pt, Normal

Literatūras atsauces tekstā atzīmē ar kārtas numuru kvadrātiekavās. Rakstā citēto literatūru
norāda pieminēšanas kārtībā un numurē ar arābu cipariem.
Raksta beigās kopsavilkumu struktūra:
Raksta virsraksts
autora(u) uzvārds un vārds
zinātniskā vadītāja uzvārdam iekavās seko norāde zinātniskais (—ā) vadītājs (-a)
iesniedzēja institūcija
Kopsavilkumā sniedz informāciju par veiktā darba mērķi, izmantotajām materiāliem un
metodēm, būtiskākajiem secinājumiem, rezultātiem un ieteikumiem. Kopsavilkuma apjoms
katrā valodā ir 300-1500 zīmes.

