
Liepājas Universitātes 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte 

un 

Ventspils Augstskolas 

Tulkošanas studiju fakultāte 

 

6. starptautiskās jauno lingvistu konferences 

„VIA SCIENTIARUM” 

rakstu iesniegšanas un noformēšanas vispārīgie principi 

 
Zinātnisko rakstu krājumā „VIA SCIENTIARUM” tiek publicēti valodniecības 

nozares raksti, kā arī citu humanitāro zinātņu pētījumi, ja tajos risināti valodniecībai svarīgi 

jautājumi. 

Raksta struktūrā jābūt virsrakstam, atslēgvārdiem (vienā vai vairākās valodās), raksta 

tekstam un kopsavilkumam. Raksti tiek publicēti latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā. 

Raksta kopsavilkumā (angļu, vācu vai krievu valodā) īsi jāapraksta pētījuma problemātika un 

galvenie secinājumi (jātulko arī raksta virsraksts). Par iesniegtās publikācijas un tās 

kopsavilkuma valodu un datu pareizību ir atbildīgs raksta autors. 

Iesniegtie raksti tiek recenzēti. Redakcijas kolēģijai ir tiesības nepilnīgi izstrādātus 

rakstus vai nepietiekami pamatotus pētījumus atdot to autoriem, pievienojot argumentētus 

iebildumus vai ieteikumus darba pilnveidei. 

Zinātnisko rakstu krājuma „VIA SCIENTIARUM” 6. laidienam raksti jāiesniedz līdz 

2021. gada 30. novembrim.  

Lai veicinātu rakstu krājuma kārtošanu un izdošanu, jāievēro šādi noformēšanas principi: 

- pamatteksts rakstāms Times New Roman 14, literatūras saraksts un kopsavilkums 

svešvalodā – Times New Roman 12 ar vienu intervālu starp rindām un arī rindkopām 

.doc vai .docx formāts; 

- zem raksta autora vārda un uzvārda kreisajā pusē iekavās jānorāda augstskola 

(zinātniskais institūts vai cita iestāde), kurā autors strādā (vai studē); 

- raksta virsraksts jāraksta titulburtiem un jācentrē; 

- tabulas, grafiki, attēli publicēšanai jāsagatavo melnbalti (ja tie nav paša autora 

veidoti, obligāti pievienojama atsauce uz pirmavotu); 

- lapas malas: no augšas un apakšas 2 cm, no kreisās un labās malas 2,5 cm; 

- raksta apjoms (ietverot literatūras sarakstu un kopsavilkumu) – līdz 15 lpp. 

 



Raksta norāžu un atsauču noformēšanas principu pamats ir Latvijas valsts standarts 

ISO 690 un ISO 690-2. 

Atsauces uz avotiem, literatūru, elektroniskajiem u. c. resursiem jāiekļauj raksta tekstā 

apaļajās iekavās, izmantojot saīsinājumu, piemēram (Endzelīns 1951, 134) vai arī (LVV 1987, 

72). (Skaitlis aiz izdošanas gada ir norāde par lappusi.) 

Literatūras saraksts kārtojams alfabētiskā secībā, sākumā norādot to saīsinājumu, kas 

lietots tekstā, piemēram: 

- Ambrazas 2006 – Ambrazas, Vytautas. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. 

Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 

- Endzelīns 1951 – Endzelīns, Jānis. Latviešu valodas gramatika. Rīga: Latvijas 

Valsts izdevniecība, 1951. 

- Kalnača 2001 – Kalnača, Andra. Refleksīvie verbi un darbības vārda 

transitivitāte latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 5. 

Liepāja: LiePA, 2001, 198.−209. lpp. 

- LVV 1987 – Latviešu valodas vārdnīca. Atbildīgā redaktore Dainuvīte 

Guļevska. Rīga: Avots, 1987. 

- Raudseps 2009 – Raudseps, Pauls. Pūšļi plīst. [skatīts 2009. g. 14. sept.]. 

Pieejams: http://www.diena.lv/ lat/politics/dienas_komentari/pauls-raudseps-

pusli-plist.  

Atsaucē uz elektroniskajiem avotiem un literatūru aicinām lietot simbolu „-e” 

apakšrakstā. 

Rakstos latviešu valodā ir izmantojamas šādas pēdiņas: „ …”. 

Raksta pilns teksts jāiesūta elektroniski uz doktorantu.konference@gmail.com. 

Konsultācijām un jautājumiem lūdzam izmantot e-pasta adresi: 

doktorantu.konference@gmail.com. 

 

http://www.diena.lv/

