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Publikācijas apjoms – 5 – 7 A4 formāta lapas. Burtu izmērs 10 pt, lietojot programmu MS Word un 

fontu Times New Roman vai ekvivalentus. Malu platums 25 mm. Visā publikācijā, ieskaitot 

piezīmes, tabulas, attēlus, atstatums starp rindām – 1 (single). 

 

Publikācijas vēlamā struktūra: 

 publikācijas virsraksts (latviešu un angļu valodā) 

 autors (maģistranta vārds un uzvārds, akadēmiskais grāds) 

 maģistra darba vadītājs (vārds, uzvārds, amats, akadēmiskais vai zinātniskais grāds) 

 publikācijas kopsavilkums angļu valodā 

 atslēgas vārdi latviešu un angļu valodā 

 ievads 

 rezultāti 

 secinājumi, priekšlikumi 

 izmatotās literatūras saraksts 

 

Virsrakstā precīzi dažos vārdos jāatklāj publikācijas galvenā doma iespējami īsākā formā. Burtu 

izmērs virsrakstā 14pt, burtu stils - bold, lielie burti (UPPERCASE). Burtu izmērs apakšvirsrakstā 

12pt, burtu stils - bold, mazie burti (lowercase). Virsraksts un apakšvirsraksti ir jācentrē. 

 

Publikācijas autora pilns vārds un uzvārds, kā arī akadēmiskais grāds jānorāda uzreiz zem 

publikācijas virsraksta, horizontāli centrējot, burtu izmērs – 10pt, burtu stils – bold. Piemēram, Ilze 

Kalniņa, Bc.oec. 

 

Maģistra darba vadītāja vārds, uzvārds, amats un akadēmiskais vai zinātniskais grāds jānorāda 

uzreiz zem publikācijas autora, horizontāli centrējot, burtu izmērs – 10pt, burtu stils – bold. 

Piemēram, Maija Liepa, prof., Dr.oec. 

 

Publikācijas kopsavilkumā angļu valodā (Abstract) īsumā jāatklāj darba mērķis, pielietotās 

metodes un rezultāti. Tā apjoms ir aptuveni 10% no raksta apjoma. Prasības kopsavilkuma 

noformēšanai: burtu lielums – 10pt, teksts jāizlīdzina pēc abām malām (Justify). 

 

Atslēgas vārdi – ne vairāk kā 5 vārdi katrā valodā (latviešu un angļu), rakstāmi vienā rindiņā. 

 

Ievadā jāiekļauj tēmas aktualitātes pamatojums, darba hipotēze, mērķis, uzdevumi mērķa 

sasniegšanai, pielietotās pētījuma metodes, izmantotie materiāli. 

 

Rezultāti. Teksta, tabulu, attēlu veidā. Rezultātu analīze un pamatojums. 

Rezultātu tehniskā noformējuma prasības: burtu lielums – 10pt, teksts jāizlīdzina pēc abām malām 

(Justify). 

Tekstā atļauts lietot: 

 pasvītrojumus; 

 burtu biezuma maiņu; 



 burtu slīpumu. 

Tabulas, attēlus un formulas izvieto tekstā to pieminēšanas vietās. 

Tabulas un attēli 

Tabulām un attēliem, kas ir ievietoti publikācijā, ir jābūt saprotamiem pat nevēršoties pie teksta. 

Tabulas un attēli publikācijas ietvaros jānumurē ar arābu cipariem. Tabulas numuru raksta virs 

tabulas, lapas labajā pusē, pamatteksta fontā (10 pt). Attēla numuru raksta zem attēla, lapas centrā, 

pamatteksta fontā. 

Katrai tabulai un attēlam jādod virsraksts. Virsrakstiem jābūt kodolīgiem un adekvāti jāparāda 

pētījuma priekšmeta būtība. Virsrakstu raksta virs tabulas zem numura, to horizontāli centrē, izceļ 

ar bold un raksta pamatteksta fontā (10 pt). Attēla virsrakstu raksta zem tā vienā rindā ar numuru, to 

horizontāli centrē, izceļ ar bold un raksta pamatteksta fontā (10 pt). 

Tabulas jāveido MS Word un MS Excel programmā, grafiki un diagrammas – MS Excel programmā, 

bez tonējuma melnbaltā izpildījumā (var lietot iesvītrojumus). Teksts un mērvienības, pielietojot 

fontu Times New Roman, burtu un simbolu lielums pamatteksta fontā (10 pt). 

Formulas jāraksta MS Equation programmā. Teksts un mērvienības, pielietojot fontu Times New 

Roman, burtu un simbolu lielums pamatteksta fontā (10 pt). Formulas publikācijas ietvaros 

jānumurē arābu cipariem. Formulas numuru raksta apaļajās iekavās pretī formulai lapas labajā malā. 

Atsauces. Tekstā atsauces izdarāmas sekojoši: apaļajās iekavās ierakstot citējamā autora uzvārdu un 

citējamā darba publicēšanas gadu, piemēram, (Kalniņš, 1999). 

Mērvienības un saīsinājumi. Publikācijā lietojamas SI sistēmas mērvienības un arī attiecīgie 

saīsinājumi. Kā decimālatdalītājs tekstā, attēlos un tabulās jālieto punkts. 

 

Secinājumi un priekšlikumi ir publikācijas noslēdzošā daļa un tajā jāietver pētījuma rezultātu 

svarīgākās atziņas un novērtējumus. Tos raksta tēžu veidā. Katrs secinājums un priekšlikums 

noformējams atsevišķa punkta veidā. 

 

Visi literatūras un informācijas avoti, kas izmantoti publikācijā, iekļaujami izmantotās literatūras 

sarakstā. Izmantotās literatūras sarakstu publikācijas beigās jāgrupē alfabēta kārtībā. Tā 

noformēšanā ievēro atbilstošus standartus. 

 

Maģistrants (publikācijas autors) un maģistra darba vadītājs publikāciju paraksta un atbild 

par tās īpašuma tiesībām un zinātnisko līmeni. 

 

 

 


