
„LSPA Zinātniskie raksti” 

Raksta noformēšanas noteikumi 

 

Raksta apjoms 6 – 8 lappuses, Microsoft Word formātā, A4 lapas formāts, teksts vienā 

kolonnā, attālums starp rindām – Single, rindkopu izkārtojums – Justified, kreisā mala – 

30 mm, labā mala – 25 mm, augšējā mala – 25 mm, apakšējā mala – 25 mm.  

 

 

Raksta sastāvdaļas: nosaukums, autoru un viņu izglītības iestāžu uzskaitījums, anotācija, 

atslēgas vārdu saraksts, raksta teksts, literatūras saraksts. 

Raksta sastāvdaļas noformē saskaņā ar šādiem noteikumiem: 

1) nosaukums (oriģinālvalodā) - fonts Times New Roman, burta izmērs 14 pt, centrēts; 

 

2) autoru un viņu izglītības iestāžu uzskaitījums – autora vārds, uzvārds un izglītības 

iestāde (fonts Times New Roman Bold, burta izmērs 12 pt, centrēts), autori sakārtoti 

alfabēta secībā pēc uzvārda; 
 

4) anotācija (angļu valodā) – virsraksts „Abstract” (atkāpe 1.27cm, fonts Times New 

Roman Bold, 10 pt), anotācijas teksts (fonts Times New Roman Italic, 10 pt), anotācijas 

apjoms līdz 500 vārdiem. Anotācija satur īsu problēmas aprakstu un referātā sniegto 

ieguldījumu problēmas risināšanā vai cita novitāte; 

 

5) atslēgas vārdu saraksts (latviešu un angļu valodā) – virsraksts “Atslēgas vārdi/ 

Keywords” (fonts Times New Roman Bold, burta izmērs 10 pt), atslēgas vārdu saraksts 

alfabētiskā kārtībā (fonts Times New Roman Italic, burta izmērs 10 pt); 

 

6) raksta teksts – fonts Times New Roman, burta izmērs 12 pt, nodaļu nosaukumi izcelti 

(Bold) un centrēti, visas formulas, zīmējumi, tabulas un citi objekti numurēti, to 

virsraksti/nosaukumi ievietoti tekstā, centrēti – zem attēliem (piem., 1.att. ...); virs 

tabulām (piem., 1.tabula .…), atsauces tekstā norādītas, ierakstot apaļajās iekavās autora 

uzvārdu un darba publicēšanas gadu, piem.: (Kroplijs, 2004). 
 

7) secinājumi; 
 

8) literatūras saraksts – (fonts Times New Roman Bold, burta izmērs 10 pt, centrēts), 

numurēts literatūras saraksts alfabētiskā secībā (fonts Times New Roman, burta izmērs 

10 pt), katrs ieraksts sākas kā jauna rindkopa. Literatūras noformējums atbilst APA stilam 

(Harvardas formāts).  

Piemērs: 

1. Brown, L. & Gilligan, C. (1992). Meeting at the crossroads: Women’s 

    psychology and girls’ development. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 

Starp jebkurām divām raksta sastāvdaļām ir jābūt vienas rindas atstarpei. 
 


