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NOTEIKUMI PAR RAKSTU NOFORMĒŠANU 
PUBLICĒŠANAI IZDEVUMĀ  „RTU ZINĀTNISKIE RAKSTI” 
 
1.  VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI RAKSTU AUTORIEM 

1.1. Autors manuskriptu gatavo valodā atbilstoši attiecīgās sērijas/sējuma redkolēģijas 
prasībām. 

1.2. Rekomendējamais manuskripta apjoms ir 6-10 lappuses, ieskaitot ziņas par autoriem un 
kopsavilkumus.  

1.3. Autors manuskriptu iesniedz izdevuma redkolēģijai elektroniskā formātā atbilstoši 
attiecīgās sērijas/sējuma redkolēģijas prasībām. 

1.4. Autors aizpilda un paraksta „Vienošanos par autora atsavināmo tiesību nodošanu un 
izmantošanu” (5. pielikums), kurā piekrīt nodot raksta mantiskās tiesības Rīgas 
Tehniskajai universitātei. Ja manuskriptam ir vairāki autori, Apliecinājumu uz mutiska 
pilnvarojuma pamata līdzautoru vārdā paraksta viens autors. Apliecinājumu iesniedz 
Redkolēģijai. 

 
2.  DOKUMENTA IESTATĪJUMI 

2.1. Manuskripta sagatavošanai izmanto Microsoft Word programmatūru (ne vecāku kā 
Microsoft Word 2000 versiju).  

2.2. Lapas formāts: A4.  
2.3. Lapas iestatījumi:  

2.3.1. Augstums – 29,4cm; 
2.3.2. Platums – 21cm; 
2.3.3. Labā un kreisā mala – 1,1cm; 
2.3.4. No augša un apakšas – 2,66cm; 
2.3.5. Gutter - 0,51cm. 

2.4. Lapas galveni (header) atstāj neizmantotu. 
2.5. Lapas nenumurē. 

 
3.  TEKSTA NOFORMĒŠANA 

Izdevuma sēriju/sējumu redkolēģijas tekstu sējumos noformē divās slejās saskaņā ar 
norādījumiem 1.,2.,3. un 4. pielikumā.    

3.1. Izdevuma „RTU Zinātniskie raksti” sēriju „Datorzinātne”, „Enerģētika un 
Elektrotehnika” un „Telekomunikācijas un elektronika” sējumos tekstu izkārto ņemot 
par paraugu 1. un 2. pielikumu. 

3.2. Pārējo izdevuma sēriju/sējumu redkolēģijas tekstu izkārto ņemot par paraugu 3. un 4. 
pielikumu. 

 
4. MANUSKRIPTA SADAĻAS UN IZKĀRTOJUMS 

4.1. Raksta nosaukums. Raksta nosaukums ir manuskripta valodā.  
4.2. Raksta autors(i). Aiz virsraksta, neatkarīgi no manuskripta valodas, seko autora(u) 

vārds, uzvārds un institūcijas nosaukums, kuru autors pārstāv, angļu valodā. 
4.3. Teksta sadaļu secība. 

4.3.1. Kopsavilkums (raksta sākumā). Kopsavilkuma apjoms ir 400-500 zīmes un tas 
ir valodā, kādā rakstīts manuskripts.  

4.3.2. Atslēgas vārdi (4-5). 
4.3.3. Raksta izklāsts. 
4.3.4. Literatūras saraksts. 



Pielikums  
2010. gada ___. aprīļa rīkojumam Nr. _______________ 

Par noteikumiem par rakstu noformēšanu publicēšanai izdevumā „RTU Zinātniskie raksti”  

 2 

4.3.4.1. Literatūras sarakstu manuskriptiem, kurus publicē sērijās „Datorzinātne”, 
„Enerģētika un Elektrotehnika” un  „Telekomunikācijas un elektronika”, 
sastāda pēc IEEE atsauču veidošanas sistēmas, kā tas parādīts šīm 
sērijām paredzētajās veidnēs.  

4.3.4.2. Literatūras sarakstu manuskriptiem, kurus publicē pārējās sērijās, sastāda 
atbilstoši Starptautiskās Standartu organizācijas ISO izstrādātajiem 
standartiem (LV ISO 690); 

4.4. Autoru biogrāfijas.  
4.4.1. Aiz literatūras saraksta seko īsa autora(u) biogrāfija angļu valodā, kurā ir šāda 

informācija: autora vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, tā piešķiršanas gads un 
izglītības iestāde, kas to piešķīrusi, pēdējās 3 darba vietas, piederība 
profesionālajām organizācijām un e-pasta adrese. Informācijai vēlams 
pievienot autora(u) fotogrāfiju(as).   

4.5. Izvērts kopsavilkums raksta beigās.  
4.5.1. Aiz informācijas par autoru(iem) seko izvērsti kopsavilkumi.  Ja raksts ir 

latviešu valodā, kopsavilkums ir angļu un krievu valodā. Ja raksts ir angļu 
valodā, kopsavilkums ir latviešu un krievu valodā.  Ja raksts ir kādā citā 
valodā, kopsavilkums ir angļu, latviešu un krievu valodā. 

4.5.2. Izvērstā kopsavilkuma apjoms katrā valodā ir 1500-2000 zīmes.  
4.5.3. Kopsavilkumus noformē divu sleju platumā. 
4.5.4. Kopsavilkumu sāk ar autora/-u vārdu un uzvārdu. Tam seko raksta nosaukums. 
4.5.5. Nākamajā rindā seko kopsavilkuma teksts. Starp kopsavilkumu dažādās 

valodās izlaiž vienu brīvu rindu. 
 
5.  NORĀDĪJUMI IZDEVUMA SĒRIJU/SĒJUMU REDKOLĒĢIJĀM 

5.1. Autora manuskripta pieņemšana. Sērijas/sējuma redkolēģija pieņem autora 
manuskriptu, ja tas ir noformēts atbilstoši „Noteikumiem par rakstu noformēšanu 
publicēšanai izdevumā „RTU Zinātniskie raksti”” un sērijas/sējuma redkolēģijas 
pieņemtajiem noteikumiem. 

5.2. Manuskriptu noformēšana sējumā. Manuskriptus sējumā noformē saskaņā ar 
„Noteikumiem par rakstu noformēšanu publicēšanai izdevumā „RTU Zinātniskie raksti” 
ņemot par paraugu piedāvātās veidnes (1.,2.,3. un 4. pielikums). Redkolēģija piedāvāto 
veidnes tekstu var papildināt vai saīsināt, ievērojot šī dokumenta nosacījumus.   

5.3. Sērijas/sējuma redkolēģija var izvēlēties un noteikt  
5.3.1. valodas, kādās tiek pieņemti manuskripti; 
5.3.2. sērijā/sējumā lietojamo literatūras saraksta sastādīšanas standartu: 

Starptautiskās Standartu organizācijas ISO izstrādātos standartu (LV ISO 690)  
vai IEEE standartu; 

5.4. Sējuma noformējums. Sērijas/sējuma redkolēģija iesūta RTU Izdevniecībai sējumu 
elektroniskā (Word vai Pdf) formātā vienā failā, kurā ir ietverta šāda informācija: 

5.4.1. titullapā  saskaņā ar paraugu (6. pielikums)  obligāti norādāms  šāda 
informācija:   

5.4.2. ISSN numurs; 
5.4.3. nosaukums: 

5.4.3.1. RTU Zinātniskie raksti;  
5.4.3.2. Scientific Journal of Riga Technical University; 
5.4.3.3. XX. sērija (latv. val.); 
5.4.3.4. Sērijas nosaukums latviešu val.; 
5.4.3.5. Sērijas nosaukums angļu val.; 
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5.4.3.6. Sējuma nosaukums latviešu val. (ja atšķiras no sērijas nosaukuma);  
5.4.3.7. Sējuma nosaukums angļu val. (ja atšķiras no sērijas nosaukuma); 
5.4.3.8.  XX. sējums (latv. val.); 
5.4.3.9. RTU Izdevniecība 
5.4.3.10. Rīga – XXXX(gads) 

5.4.4. 2. lappusē norādāma informācija par: 
5.4.4.1. galveno redaktoru (vārds, uzvārds, nesaīsināts darba vietas nosaukums, 

valsts); 
5.4.4.2. sējuma redkolēģijas sastāvu (vārds, uzvārds, nesaīsināts darba vietas 

nosaukums, valsts); 
5.4.4.3. redkolēģijas adresi un kontaktinformāciju; 
5.4.4.4. autortiesību zīmi.  

5.4.5. Sējuma satura rādītājs ir latviešu, angļu valodā un krievu valodā. 
5.4.6. Lappušu galveni atstāj neizmantotu. 
5.4.7. Lappuses numurē, rakstot numurus lappuses apakšā, ārējā malā.    

5.5. Redkolēģija iesūta sējuma failu, pievienojot:  
5.5.1. divu recenziju oriģinālus par katru manuskriptu,  
5.5.2. visu manuskriptu autoru parakstītas „Vienošanās par autora atsavināmo tiesību 

nodošanu un izmantošanu” (5. pielikums) kopijas.  
5.6. Sējuma iesniegšanas gada beigu termiņš ir 30.decembris. Ja redkolēģija nokavē 

sējuma iesniegšanas gada beigu termiņu, Izdevniecība publicē sējumu datējot ar 
nākamo gadu. 

5.7. Mēneša laikā pēc sējuma publicēšanas redkolēģija paziņo par to sējumā publicēto 
manuskriptu autoriem.  

5.8. Redkolēģija ievada RTU ORTUS publikāciju reģistrā informāciju par tiem sējumā 
publicētajiem rakstiem, kuru autori nav RTU pētnieki vai doktoranti. 

 
 
6.  RAKSTU RECENZĒŠANA 

6.1. Katram rakstam, kas ir iesniegts publicēšanai izdevumā „RTU Zinātniskie raksti”, 
sējuma redkolēģija gatavo divas recenzijas.  

6.2. Raksti tiek recenzēti saskaņā ar izdevuma „RTU Zinātniskie raksti” recenzēšanas 
principiem (7. Pielikums). 

6.3. Raksta autoram pēc viņa pieprasījuma sējuma redkolēģija izsniedz anonīmu raksta 
recenzijas kopiju.  

6.4. Ja redkolēģijas prasību dēļ autors rakstu pārstrādā, sējuma redkolēģija to izvērtē 
atkārtoti. 


