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PRASĪBAS ŽURNĀLĀ
LZA VĒSTIS IESNIEDZAMAJIEM
RAKSTIEM
Tehniskās un satura prasības

1. Raksti tiek pieņemti sagatavoti elektroniskā versijā — datorsalikumā. Sistēmas prasības: PC, kāda no MS Office teksta redaktora Word versijām. Tekstam jābūt saglabātam
***.doc vai ***.docx vai ***rtf formātā. Gadījumā, ja teksts rakstīts ar Mac platformas
teksta redaktorprogrammu vai t.s. brīvā ofisa
programmām, žurnāla redakcija negarantē,
ka konvertācijas procesā saglabāsies vēres un
specifiskas teksta zīmes un simboli — īpaši
tas attiecas uz valodnieciskiem tekstiem.
2. Datorsalikuma parametri: 12–14 punktu Times New Roman fonts (tas attiecas arī
uz vērēm!), standarta atstarpes un lapas parametru iestatījumi. Netiek pieņemti teksti,
kuru noformējumā izmantota teksta redaktora Word opcija footnote. Vērēm, kas ietver
avotus, literatūru, citas piezīmes un skaidrojumus, jāatrodas aiz teksta, un tās jāveido, izmantojot teksta redaktora Word opciju
endnote.
3. Rakstam jābūt uzrakstītam labā valodā, sliktā valodā uzrakstītus darbus redakcija
nepieņem.
4. Raksta saturam un struktūrai jāatbilst zinātniska teksta veidošanas prasībām.
Raksta ievada daļā vienas līdz divu rindkopu
ietvaros jāsniedz vispārēja, tekstu raksturojoša informācija par rakstā aplūkotajām problēmām, teorijām, izvirzītajiem jautājumiem,
problēmas nostādne, pētījuma nepieciešamības pamatojums, pētījuma aktualitāte.
Gadījumā, ja autors/i neiesniedz angļu vai
vācu valodā sagatavotu kopsavilkumu, raksta
ievadrindkopas tiek izmantotas kopsavilkuma veidošanai. Izklāsta daļā posmsecīgi jāapraksta problēmas risinājums. Nobeiguma

daļā jādod konspektīvi secinājumi, vērtējumi,
ieteikumi, vispārinājumi. Izklāstam jāattīstās
loģiski, tam jābūt kompozicionāli pārdomātam, terminoloģiski precīzam, skaidram.
5. Raksta virsraksta vēlamais apjoms —
trīs līdz seši vārdi.
6. Zem virsraksta jānorāda autora/u pilns
vārds, uzvārds, akadēmiskais statuss, zinātniskais grāds, amats, tālrunis un elektroniskā
pasta adrese.
7. Zem ievada rindkopas jābūt pievienotiem trīs līdz pieciem atslēgas vārdiem, ar rindas atstarpi seko teksts.
8. Tekstu nepieciešamības gadījumos
iespējams strukturēt ar apakšvirsrakstu
palīdzību.
9. Citāti no abām pusēm liekami pēdiņās, izlaidumi tajos ir obligāti jānorāda ar
divpunkti kvadrātiekavās [..]. Par citātu precizitāti atbild autors. Lieli izlaidumi citātos
nav pieļaujami!
10. Aiz punkta, komata, kā arī starp iniciāli un uzvārdu jābūt viena piesitiena atstarpei.
11. Teksta izcēlumi (trekninājums, kursīvs, pasvītrojums u.tml.) nav vēlami.
12. Rakstu apjoms no 8000 rakstu zīmēm līdz 40 000 rakstu zīmēm (apjoms
izmērāms, izmantojot teksta redaktora Word
opciju Word Count: Characters with space).
13. Vienkāršākas tabulas un grafiki, kas
veidoti, izmantojot standarta teksta redaktora
Word opcijas, tiek ievietoti attiecīgajā tekstā. Attēli, fotogrāfijas , ilustrācijas, tabulas,
kas veidotas ar specifiskām profesionālajām
programmām (dažādiem ilustratoriem, Excel
u.tml.) iesniedzami, nevis ievietoti tekstā, bet
gan elektroniski kā atsevišķi faili ierakstīti
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datu nesējā (diskā) kopā ar tekstu. Tekstā
jānorāda vieta, kur attiecīgajam attēlam jāatrodas, bet tekstu beigu daļā pievienojami
attiecīgā ilustratīvā materiāla paraksti (ja tādi
nepieciešami).
14. Līdzās rakstam tiek iesniegts tā kopsavilkums angļu vai vācu valodā, tajā jānorāda arī raksta nosaukums attiecīgajā valodā
un atslēgas vārdi.
15. Rakstus vēlams iesniegt ierakstītus
CD+ vai DVD+ formāta diskos. Vajadzības
gadījumā tos iespējams nosūtīt arī pa elektronisko pastu, pievienotus kā attachment.
16. Vēlamā raksta kopsavilkuma apjoms
ir līdz 3000 zīmēm. Ja autors nevar nodrošināt tā tulkojumu, redakcija nodrošina tulkojumu angļu valodā.
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