
 
 

TĒZES NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS  

 
 

1. Lapas izmērs – A4 (21 cm x 29,7 cm). Lapas izkārtojums (Page Layout): no augšējās malas (Top) – 3 cm, no 
apakšējās malas (Bottom) – 3 cm, no kreisās malas (Left) – 3 cm, no labās malas (Right) – 3 cm. 

2. Maksimālais teksta garums nedrīkst pārsniegt 600 vārdus. 
3. Nav pieļaujama citu stilu izmantošana, izņemot Normal! 
4. Tēzes jānoformē šriftā Times New Roman, ar vienu starprindu atstarpi (Single). 
5. Tēzei jāsatur: 

– nosaukums; 
– autora vārds un uzvārds, informācija par autoru (organizācija, pilsēta, valsts, adrese, tālrunis, obligāti 

jāuzrāda e-pasts); 
– atslēgvārdi (ne vairāk par 6); 
– teksts; 
– literatūras saraksts, ja tekstā ir atsauce uz šo literatūru. 

6. Tēzes virsraksts jāizvieto lappuses centrā lielajiem burtiem (UPPERCASE), 14. šrifts, Bold. 
7. Autora vārds un uzvārds – centrā, mazajiem burtiem (Upper and lower case), 12. šrifts, Bold Italic. 
8. Informācija par autoru – centrā, mazajiem burtiem (Upper and lower case), 10. šrifts, Italic. 
9. Atslēgvārdi tiek noformēti ar 10. šriftu, stils Normal, izlīdzinājums Justify. 
10. Tēzes teksts jānoformē 11. šriftā ar vienu starprindu atstarpi (Single), izlīdzinājums Justify. Rindkopas 

atkāpe – 1 сm. 
11. Ievadot formulas, fontiem, zīmēm un noformēšanas veidam visā tekstā ir jābūt vienveidīgam. Formulu 

ievadīšanu veic, izmantojot formulu redaktoru MS Equation 3.0 vai MathType. Tekstā formulas ar 
numerāciju tiek izvietotas šādi: pašas formulas kreisajā pusē, bet numurs – labajā pusē. 

12. Atsauces uz literatūru tekstā tiek noformētas ar kvadrātiekavām, piem., [1]. 
Literatūru numurē tādā kārtība, kādā tā uzrādīta tekstā. Literatūras noformēšanas piemēri doti tālāk: 
 

Raksts: autors, raksta nosaukums, žurnāls (in Italic), laidiens un laidiena numurs, gads, lappuses. 

Piemērs: 1. Amrahamsson M., Wandel S. A Model of Tearing in Third – Party Logistics with a Service 
Parts Distribution Case Study, Transport Logistics, Vol. 1, No 3, 1998, pp. 181-194. 

 
Grāmata: autors, nosaukums (in Italic), izdevniecības atrašanās vieta, izdevniecība, gads. 

Piemērs: 2. Kayston M. and Fried W. R. Avionic Navigation Systems. New York: John Wiley and Sons 
Inc, 1969. 356 p. 

 
Konferences materiāli: autors, raksta nosaukums, rakstu krājuma nosaukums (in Italic), konferences 

nosaukums, tās norises vieta un laiks, izdevniecība, gads, lappuses. 

Piemērs: 3. Canales Romero J. A First Step to Consolidate the European Association of Aerospace 
Students in Latvia (Presented by the Munich Local Group). In: Research and Technology – 
Step into the Future: Programme and Abstracts. Research and Academic Conference, Riga, 
Latvia, April 7–11, 2003, Transport and Telecommunication Institute. Riga: TTI, 2003, p. 20. 

 


