
Rakstu iesniegšana 
Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu kr ājumam 

„Piemares ļaudis un likteņi”  
 

 Zinātnisko rakstu krājuma „Piemares ļaudis un likteņi” pamats ir Letonikas 

kongresu Liepājas konferencēs nolasītie referāti. Raksta iesniegšanas termiņu pēc katras 

konferences nosaka redakcijas kolēģija. Iesniegtais raksts nedrīkst būt iepriekš publicēts 

(pieņemts publicēšanai) citos Latvijas vai ārvalstu zinātniskajos izdevumos.  

 Raksti tiek publicēti galvenokārt latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu (Summary) 

vai vācu (Zusammenfassung) valodā. Publikācijas kopējais apjoms – līdz 20 lpp., 

svešvalodas kopsavilkuma apjoms – vismaz 2000 rakstu zīmju. Kopsavilkumā jāapraksta 

pētījuma problemātika un galvenie secinājumi. Autors pilnībā atbild par svešvalodā 

iesniegtā kopsavilkuma kvalitāti. 

Rakstam jāpievieno 4 – 6 atslēgvārdi latviešu valodā un kopsavilkuma svešvalodā. 

 Raksti tiek anonīmi recenzēti , novērtējot to zinātnisko kvalitāti un atbilstību 

zinātniska raksta prasībām. Redakcijas kolēģijai ir tiesības nepilnīgi izstrādātus rakstus 

noraidīt vai atdot pilnveidei, pievienojot pamatotus iebildumus vai ieteikumus darba 

pilnveidei. 

 Galvenie norādījumi rakstu noform ēšanai.  

• Pamatteksts rakstāms Times New Roman 14, vēres un kopsavilkums svešvalodā – 

Times New Roman 12 ar vienu intervālu starp rindām, izmantojot kādu no teksta 

redaktora MS Office teksta redaktora Word versijām. Ja nepieciešama fonētiskā 

transkripcija, ieteicams izmantot Palemonas šriftu. 

• A4 lapas iekārtojums: no augšas, apakšas un labās malas – 2 cm, no kreisās malas – 

3 cm. 

• Raksta virsraksts jāraksta titulburtiem (Times New Roman 14) un jānovieto centrā. 

Zem virsraksta centrā – autora vārds un uzvārds, darbavieta un tās adrese, e-pasta 

adrese (sk. Paraugu). 

• Tabulas, diagrammas, attēli un citas ilustrācijas publicēšanai jāsagatavo melnbalti. 

Atsauce uz avotu obligāta. Tabulām, diagrammām, attēliem, kā arī to parakstiem 

jābūt rediģējamiem.  

• Pirmo reizi tekstā pieminot kādu personu, raksta pilnu personas vārdu un uzvārdu, 

atkārtoti izmanto vārda iniciāli un uzvārdu. Pirmo reizi tekstā minot ārzemju autora/ 

personas vārda un uzvārda latviskojumu, apaļajās iekavās kursīvā jānorāda 

oriģinālrakstība, piem., Žans Pols Kofmans (Jean Paul Kauffmann). 

• Autora pienākums ir sniegt atsauces uz visiem rakstā izmantotajiem avotiem. 

Atsauces noformējamas kā beigu vēres, ievietojot atsauces kārtas numuru aiz 

skaidrojamā vārda (fakta), citāta vai parafrāzes. Beigu vēres bibliogrāfiskā apraksta 

piemēri:  



Beitnere, Dagmāra. Valoda un identitāte socioloģijas skatījumā [skatīts 2014. g. 15. apr.] 

Pieejams: www.valoda.lv/downloadDoc_27/mid_527    

Silova, Lita. Regīnas Ezeras saprotamais elitārisms. Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē, Nr. 13. Liepāja : LiePA, 2008, 93.–97. lpp. 

Tabūns, Broņislavs. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga : Zinātne, 2003, 75. lpp. 

• Atkārtoti norādot jau izmantotu avotu, to pieraksta saīsināti, piem.,  

Tabūns, Broņislavs. Modernisma virzieni latviešu literatūrā, 77. lpp. 

Turpat. 

Turpat, 79. lpp. 

• Papildu piezīmes, paskaidrojumi, komentāri var tikt ievietoti parindē lappuses 

beigās. 

 

 Ja tekstā ir lietotas vairāku veidu rakstu zīmes, piem., fonētiskās transkripcijas 

zīmes, kas sūtīšanas procesā var tikt pārveidotas, manuskripts elektroniski jāiesūta divos 

veidos: MS Word un pdf formātā.  

 Redakcijas kolēģijas atbildīgā redaktora e-pasta adrese: ieva.ozola@liepu.lv. 
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