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RAKSTA NOSAUKUMS 

Vārds Uzvārds 

Zinātniskais vadītājs: Zinātniskā vadītāja grāds, Vārds Uzvārds  

Pārstāvētā institūcija 

E-pasts (norāda rakstā minētā pirmā autora e-pastu) 

 

Kopsavilkums  

Kopsavilkuma teksts (12 pt, Normal, first line indentation 0.6 cm). Līdz 200 vārdiem, 

norādot raksta aktualitāti, mērķi, uzdevumus, pētījumu metodes un galvenos rezultātus. 

Atstarpe starp rindām – 1.   

 

Atslēgas vārdi: atslēgas vārdi rakstāmi 12 pt, 3-6 atslēgas vārdi 

 

Abstract  

Abstract text in English (12 pt, Normal, first line indentation 0.6 cm). Up to 200 words, 

including the topicality of the paper, aim and tasks of the research, research methods an main 

outcomes.  

 

Keywords: 3-6 keywords, 12 pt 

 

 

Ievads  

Teksts nodaļu ietvaros 12 pt, atkāpe pirmajai rindai 0,6 cm, atstarpe starp rindām 1,5. 

Ievadā tiek norādīta raksta aktualitāte, raksta mērķis, pētījuma jautājums vai hipotēze, pētījumu 

metodes, pētījuma bāze, kā arī iepriekš veiktie pētījumi šajā jomā.  

 

Nodaļas nosaukums (12 pt, Bold) 

Teksts nodaļas ietvaros 12 pt Normal, pirmās rindas atkāpe 0,6 cm, atstarpe starp rindām 

1,5. Rakstā var būt viena līdz trīs nodaļas. Nodaļās tiek izklāstīts svarīgākais autora veiktais 

darbs – gan teorētiskais pamatojums, gan praktiskais pētījums. Kopējais raksta garums (ar 

kopsavilkumu un literatūras sarakstu) no 7 līdz 10 lappusēm. Tekstam jābūt rakstītam pareizā, 

akadēmiskā latviešu valodā. Teksts (burtu fonts, lielums, virsrakstu izvietojums utt.) jānoformē 

atbilstoši šim paraugam. Tekstā iekļautajām tabulām un attēliem jābūt noformētiem, ievērojot 

tālāk esošos paraugus.  

 

1. tabula. SIA “A” apgrozījums 2016. g. (tūkst. EUR) (Kalniņš, 2017) 

Nr. Preču kategorija 
Kopā 

gadā 

T.sk. pa ceturkšņiem 

I II III IV 
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Diagrammas (zīmējumi, grafiki, un tml.) tiek numurēti, izmantojot arābu ciparus, atbilstoši 

paraugam.  

 

1. attēls. Klientu vecuma struktūra 2017. gada janvārī (autora veidots). 

 

Zīmējumiem jābūt noformētiem tā, lai tajos varētu veikt korekcijas, piemēram, mainot fontu.  

Atsaucēm uz literatūras avotiem jābūt noformētiem atbilstoši APA Style noformēšanas 

prasībām, iekavās aiz citētā teksta norādot autora uzvārdu un avota izdošanas gadu, piemēram, 

(Bērziņš, 2014). Gadījumā, ja citēts avots svešvalodā, autora uzvārds jānorāda oriģinālvalodā.  

Darbā izmantotās formulas numurē ar arābu cipariem. Formulas numuru raksta iekavās 

lapas labajā pusē. Pēc formulas jāliek komats un jāpaskaidro simboli, kuri izmantoti formulā, 

norādot to mērvienības. Viena un tā paša parametra mērvienībai visa darba ietvaros jābūt 

nemainīgai. Atsaucoties tekstā uz formulu, jānorāda tās numurs iekavās, piemēram: “Ar 

formulu (1) aprēķina…”.  

Piemērs: Amortizācijas gada normu aprēķina pēc formulas (1) (Segliņa, 2003): 

TC = FC + VC, (1) 

kur TC – kopējās izmaksas; 

 FC – pastāvīgās izmaksas; 

 VC – mainīgās izmaksas. 

 Katrai nodaļai jānoslēdzas ar īsu kopsavilkumu, atspoguļojot galvenos secinājumus. 

Nodaļas nevar beigties ar tabulām vai diagrammām. 

 

Secinājumi 
 

 Secinājumi jāformulē tēžu veidā un jānumurē ar arābu cipariem. Secinājumi nevar būt 

tieša fakta konstatācijas, tiem jāatspoguļo svarīgākās autora atziņas, kas izriet no teorētiskā un 

praktiskā pētījuma, jāsatur atbildes uz pētījuma jautājumiem. Ja ir izvirzīta hipotēze, tad 
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jānorāda vai tā ir apstiprinājusies vai nē, tas jāpamato. Ja ir izvirzīti pētījuma jautājumi, tad 

jāsniedz atbildes uz tiem. Secinājumiem jāizriet no darba satura un tos nedrīkst pamatot ar 

datiem un faktiem, kas nav minēti/apskatīti/analizēti darbā. Secinājumos nav pieļaujamas 

atsauces vai citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai darba autora domas, 

spriedumi, atziņas, kas izriet no veiktā pētījuma, literatūras analīzes u.tml.  

 

Literatūras saraksts  

1. ........ 

2.......... 

 

Literatūras sarakstā (vismaz 15 avoti) jāatspoguļo tie zinātniskie raksti un informācijas 

avoti, kas iepriekš ir norādīti tekstā. Literatūras sarakstam jābūt noformētam alfabēta kārtībā. 

 Grāmatām: Uzvārds, Iniciāļi (gads). Grāmatas nosaukums. Publicēšanas vieta: Izdevējs. 

Piemēram, Finney, J. (1970). Time and again. New York, NY: Simon and Schuster. 

 Žurnāliem: Uzvārds, Iniciāļi (gads). Zinātniskā raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums, 

izdevums (numurs), lapaspuses. 

Piemēram, Nevin, A. (1990). The changing of teacher education special education. 

Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education 

Division of the Council for Exceptional Children, 13(3-4), 147-148. 

 Publicētiem konferences rakstiem: Uzvārds, Iniciāļi (publikācijas gads). Raksta 

nosaukums. Konferences rakstu krājuma nosaukums, kas var ietvert konferences vietu 

un datumus, publikācijas vieta: Izdevējs, lapaspušu skaits. 

Piemēram, Britkowski, L. (2007). Economic security in the 21st ceuntury. Economic 

Security nowadays proceedings of the international conference in Ljubljana, Slovenia, 

2007, Vienna: Springer-Verlag, 15-40.  

 Tiešsaistē publicētiem konferences rakstu krājumiem: Uzvārds, Iniciāļi (gads). Raksta 

nosaukums, ziņojums prezentēts Konferences nosaukums, konferences datums, 

konferences vieta. Pieejams: www.adrese.lv (skatīts 2017. gada 5. decembrī). 

Piemēram, Aumueller, D. (2005). Semantic authoring and retrieval within a wiki, the 

paper presented at the European Semantic Web Conference (ESWC), 29 May-1 June, 

Heraklion, Crete. Pieejams: http://dbs.uni-leipzig.de/file/aumueller05wiksar.pdf (skatīts 

2017. gada 5. decembrī).  

 Normatīvajiem aktiem un citiem dokumentiem: Likums/dokumenta nosaukums, gads, 

izdevums, datums, numurs. 

Piemēram, Darba likums (2012), Latvijas Vēstnesis, 2003. gada 9. janvāris, Nr. 4615. 

 Elektroniskiem resursiem: ja pieejams elektroniski, jānodrošina pilna skatītā resursa 

tiešsaistes adrese, kā arī datums, kad konkrētais resurss ir skatīts. 

Piemēram, Simmons, B. (2015, January 9). The tale of two Flaccos. Pieejams: 

http://grantland.com/the-triangle/the-tale-of-two-flaccos/ (skatīts 2017. gada 

5. decembrī). 

 Elektroniskiem resursiem, kuriem nav zināms autors: jānodrošina pilna skatītā resursa 

tiešsaistes adrese un konkrētās lapas un institūcijas nosaukums, kā arī datums, kad 

konkrētais resurss ir skatīts. Piemēram, Atbalsts eksportam. Latvijas tirdzniecības un 

rūpniecības kamera. Pieejams: https://www.chamber.lv/lv/content/28 (skatīts 2017. gada 

19. janvārī). 

http://www.adrese/
http://dbs.uni-leipzig.de/file/aumueller05wiksar.pdf
http://grantland.com/the-triangle/the-tale-of-two-flaccos/
https://www.chamber.lv/lv/content/28
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Ja rodas jautājumi par zinātniskā raksta sagatavošanu un noformēšanu, lūdzam rakstīt e-pastu 

BVK lektoram Jānim Supem, janis.supe@bvk.lv.  

mailto:janis.supe@bvk.lv

