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NOTEIKUMI  PAR IZDEVUMA „RTU ZINĀTNISKIE RAKSTI” 

ŽURNĀLU NOFORMĒŠANU UN IZDOŠANU  
 

1. NORĀDĪJUMI RTU IZDEVNIECĪBAI 

1.1. RTU Izdevniecība noformē žurnāla vāku un titullapu 

1.1.1. Ja visi sējuma raksti ir angļu valodā, teksts uz vāka ir tikai angļu valodā un uz 

tā ir šāda informācija: 

1.1.1.1. RTU ģerbonis;  

1.1.1.2. ISSN numurs; 

1.1.1.3. Žurnāla nosaukums; 

1.1.1.4. Izdošanas gads un sējuma numurs; 

1.1.1.5. RTU Izdevniecības nosaukums angļu valodā.  

1.1.2. Ja sējuma raksti ir latviešu un citās valodās, teksts uz vāka ir latviešu un angļu 

valodā un uz tā ir šāda informācija: 

1.1.2.1. RTU ģerbonis;  

1.1.2.2. ISSN numurs; 

1.1.2.3. Žurnāla nosaukums latviešu valodā un angļu valodā; 

1.1.2.4. Izdošanas gads un sējuma numurs; 

1.1.2.5. RTU Izdevniecības nosaukums latviešu valodā 

1.1.3. Ja visi sējuma raksti ir angļu valodā, teksts titullapā ir tikai angļu valodā un 

tajā ir šāda informācija: 

1.1.3.1. RTU ģerbonis;  

1.1.3.2. ISSN numurs; 

1.1.3.3. Scientific Journal of Riga Technical University; 

1.1.3.4. Žurnāla nosaukums; 

1.1.3.5. Izdošanas gads un sējuma numurs; 

1.1.3.6. Editor-in-Chief: galvenā redaktora vārds, uzvārds; 

1.1.3.7. RTU Izdevniecības logotips.  

1.1.4. Ja raksti sējumā ir latviešu un citās valodās, teksts titullapā ir latviešu un angļu 

valodā un tajā ir šāda informācija: 

1.1.4.1. RTU ģerbonis;  

1.1.4.2. ISSN numurs; 

1.1.4.3. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti; 

1.1.4.4. Scientific Journal of Riga Technical University; 

1.1.4.5. Žurnāla nosaukums latviešu un angļu valodā; 

1.1.4.6. Izdošanas gads un sējuma numurs; 

1.1.4.7. Galvenais redaktors: galvenā redaktora vārds, uzvārds; 

1.1.4.8. RTU Izdevniecības logotips.  

    

2. NORĀDĪJUMI IZDEVUMA ŽURNĀLU REDKOLĒĢIJĀM 

2.1. Žurnāla redkolēģija izstrādā žurnāla izdošanas stratēģiju un žurnāla aprakstu, ņemot par 

pamatu  9. pielikumu, kurā norāda: 

2.1.1. žurnāla iznākšanas grafiku,  

2.1.2. žurnāla nosaukumu,    

2.1.3. valodu(as), kādā tiek pieņemti manuskripti, 

2.1.4. žurnālā lietojamo atsauču noformēšanas stilu: ISO 690: 2010  vai IEEE stilu; 

2.1.5. vai raksta beigās ir izvērstie kopsavilkumi un kādā(s) valodā(s) tie ir. 
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2.2. Redkolēģija katru gadu līdz  1.martam iesniedz RTU Izdevniecībai žurnāla izdošanas 

grafiku attiecīgajam gadam. Izdošanas grafikā jāparedz, ka gada pēdējais sējums 

jāiesniedz līdz 20.novembrim.  

2.3. Pēdējo gada sējumu Redkolēģija iesniedz RTU Izdevniecībai saskaņā ar iesniegto 

izdošanas grafiku ne vēlāk kā  20.novembrī; 

2.4. Autoru manuskriptu pieņemšana. Žurnāla redkolēģija pieņem autora manuskriptu, ja 

tas ir noformēts atbilstoši „Noteikumiem izdevuma „RTU Zinātniskie raksti” žurnālu 

noformēšanai un izdošanai” un žurnāla redkolēģijas norādījumiem. 

2.5. Manuskriptu noformēšana sējumā. Manuskriptus sējumā noformē saskaņā ar 

„Noteikumiem izdevuma „RTU Zinātniskie raksti” žurnālu noformēšanai un izdošanai”, 

ņemot par paraugu piedāvātās veidnes (1., 2., 3., 4. pielikums).  Redkolēģija piedāvāto 

veidnes tekstu var papildināt vai saīsināt, ievērojot „Noteikumus par izdevuma „RTU 

Zinātniskie raksti” žurnālu noformēšanai un izdošanai” nosacījumus. 

2.5.1. sēriju „Datorzinātne”, „Enerģētika un Elektrotehnika” un „Telekomunikācijas 

un elektronika” žurnālos tekstu izkārto ņemot par paraugu veidnes 1. un 2. 

pielikumā. 

2.5.2.  Pārējo izdevuma sēriju žurnālu redkolēģijas tekstu izkārto ņemot par paraugu 

veidnes 3. un 4. pielikumā. 

2.6. Sējuma noformējums.  

2.6.1. Žurnāla Redkolēģija iesūta RTU Izdevniecībai sējumu elektroniskā (Word, vai 

LATEX) formātā vienā failā. Ja kopējā faila apjoms pārsniedz 50MB, katru 

rakstu iesūta atsevišķā failā: 

2.6.1.1. Ja visi sējuma raksti ir angļu valodā,  informācija par redkolēģijas 

sastāvu un kontaktinformācija un satura rādītājs ir tikai angļu valodā; 

2.6.1.2. Ja raksti sējumā ir latviešu un citās valodās informācija par redkolēģijas 

sastāvu un kontaktinformācija un satura rādītājs ir latviešu un angļu valodā. 

Redkolēģija var izvēlēties satura rādītāju ievietot arī krievu valodā.  

2.6.1.3. Lappušu galveni atstāj neizmantotu. 

2.6.1.4. Lappuses numurē, rakstot numurus lappuses apakšā ārējā malā.    

2.6.2. Žurnāla galvenais redaktors ir atbildīgs par to, lai  visu manuskriptu autori 

paraksta „Vienošanos par autora atsavināmo tiesību nodošanu un izmantošanu” 

(5. pielikums – latv.val.; 6. pielikums – angļu val.). Vienošanās tiek iesniegtas 

Izdevniecībai, kura tās saglabā vienu gadu.  

2.7. Sējuma iesniegšanas gada beigu termiņš ir 20.novembris. Ja redkolēģija nokavē 

sējuma iesniegšanas gada beigu termiņu, Izdevniecība publicē sējumu, datējot to ar 

nākamo gadu. 

2.8. Mēneša laikā pēc sējuma publicēšanas redkolēģija paziņo par to sējumā publicēto 

manuskriptu autoriem.  
 

3. RAKSTU RECENZĒŠANA 

3.1. Katram rakstam, kas iesniegts publicēšanai, žurnāla redkolēģija nodrošina vismaz divas 

recenzijas, no kurām viena ir ārzemju recenzenta recenzija. Manuskripts tiek nosūtīts 

recenzentam tikai pēc tam, kad redkolēģija veikusi tā kvalitātes pārbaudi un atzīst, ka 

manuskripts atbilst žurnāla tematikai, noformēts saskaņā ar redkolēģijas izstrādātajiem 

kritērijiem, valodas un zinātniskām prasībām. Nosūtot manuskriptu recenzēšanai, 

redkolēģija raugās, lai netiek pieļauts interešu konflikts, kad recenzents ir pašu 

universitātes zinātnieks. 
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3.2. Raksti tiek recenzēti saskaņā ar izdevuma „RTU Zinātniskie raksti” recenzēšanas 

principiem (7. un 8. pielikums). 

3.3. Katras sērijas redkolēģija, ievērojot 7. un 8. pielikumā norādītos principus, apstiprina 

savu zinātniskā raksta recenzijas veidlapu. 

3.4. Raksta autoram žurnāla redkolēģija nosūta anonīmu raksta recenzijas kopiju.  

 

4. NORĀDĪJUMI RAKSTU AUTORIEM 

4.1. Vispārēji norādījumi. 

4.1.1. Autors manuskriptu gatavo valodā, kas ir saskaņā ar attiecīgā žurnāla 

redkolēģijas prasībām. 

4.1.2. Rekomendējamais manuskripta apjoms ir 6-10 lappuses, ieskaitot ziņas par 

autoriem un kopsavilkumus.  

4.1.3. Autors manuskriptu iesniedz izdevuma redkolēģijai elektroniskā formātā 

ievērojot „Noteikumus par izdevuma „RTU Zinātniskie raksti” žurnālu 

noformēšanu un izdošanu” un attiecīgā žurnāla redkolēģijas norādījumus, ņemot 

par paraugu piedāvātās veidnes.  

4.1.4. Pēc tam, kad raksts apstiprināts publicēšanai, autors aizpilda un paraksta 

„Vienošanos par autora atsavināmo tiesību nodošanu un izmantošanu” (5. un 6. 

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. 

4.2. Dokumenta iestatījumi 

4.2.1. Manuskripta sagatavošanai izmanto Microsoft Word programmatūru (ne 

vecāku kā Microsoft Word 2000 versiju).  

4.2.2. Lapas formāts: A4.  

4.2.3. Lapas iestatījumi:  

4.2.3.1. Augstums – 29,4cm; 

4.2.3.2. Platums – 21cm; 

4.2.3.3. Labā un kreisā mala – 1,1cm; 

4.2.3.4. No augšas un apakšas – 2,66 cm; 

4.2.3.5. Gutter - 0,51cm. 

4.2.4. Lapas galveni (header) atstāj neizmantotu. 

4.2.5. Lapas numurē (Times New Roman 10pt). 

4.3. Teksta noformēšana 

4.3.1. Tekstu noformē divās slejās saskaņā ar norādījumiem 1., 2., 3., 4.  pielikumos.    

4.3.1.1. Izdevuma „RTU Zinātniskie raksti” sēriju „Datorzinātne”, „Enerģētika 

un Elektrotehnika” un „Telekomunikācijas un elektronika” žurnālos tekstu 

izkārto ņemot par paraugu 1. un 2. pielikumu. 

4.3.1.2. Pārējo izdevuma sēriju žurnālu redkolēģijas tekstu izkārto ņemot par 

paraugu 3. un 4. pielikumu. 

4.4. Manuskripta sadaļas un izkārtojums 

4.4.1. Raksta nosaukums. Raksta nosaukums ir manuskripta valodā.  

4.4.2. Raksta autors(i). Aiz virsraksta seko pilns autora(u) vārds, uzvārds un 

institūcijas nosaukums, kuru autors pārstāv. 

4.4.3. Teksta sadaļu secība. 

4.4.3.1. Kopsavilkums (raksta sākumā). Kopsavilkuma apjoms ir 400-500 

zīmes un tas ir valodā, kādā rakstīts manuskripts.  

4.4.3.2. Atslēgas vārdi (4-5). 
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4.4.3.3. Raksta izklāsts. 

4.4.3.4. Literatūras saraksts. 

4.4.3.4.1. Literatūras sarakstu manuskriptiem, kurus publicē sērijās 

„Datorzinātne”, „Enerģētika un Elektrotehnika” un  

„Telekomunikācijas un elektronika”, sastāda pēc IEEE atsauču 

noformēšanas stila, kā tas parādīts šīm sērijām paredzētajās veidnēs.  

4.4.3.4.2. Literatūras sarakstu manuskriptiem, kurus publicē pārējās sērijās, 

sastāda atbilstoši atsauču noformēšanas stilam ISO 690: 2010; 

4.4.3.4.3. Aiz atsaucēm, kuras ir kirilicā, seko avota tulkojums vai tā  

transliterācija latīņu alfabētā.  

4.4.4. Autoru biogrāfijas.  
4.4.4.1. 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 trīs darba vietas, 

piederība profesionālajām organizācijām un e-pasta adrese. Informācijai 

vēlams pievienot autora(u) fotogrāfiju(as).   

4.4.5. Izvērsts kopsavilkums raksta beigās.   

4.4.5.1. Katra žurnāla Redkolēģijas saskaņā ar formulēto žurnāla izdošanas 

stratēģiju, noteikumiem un valodu(ām), kādā  ir žurnāla raksti nosaka, vai 

raksta beigās tiek ievietots(i) kopsavilkums(i) un kādās valodās tie ir. 

4.4.5.2. Ja visi raksti ir angļu valodā, redkolēģija var izvēlēties nelikt raksta 

beigās izvērstu kopsavilkumu latviešu un krievu valodā; 

4.4.5.3. Ja žurnāla raksti ir latviešu, krievu un/vai citā valodā, obligāts 

nosacījums ir izvērsts kopsavilkums angļu valodā raksta beigās.  

Redkolēģija var izvēlēties papildus kopsavilkumam angļu valodā raksta 

beigās izvietot izvērstu kopsavilkumu arī krievu un/vai latviešu valodā;     

4.4.5.3.1. Izvērstā kopsavilkuma apjoms ir 1500-2000 zīmes.  

4.4.5.3.2. Kopsavilkumus noformē divu sleju platumā. 

4.4.5.3.3. Kopsavilkumu sāk ar autora(u) pilnu vārdu un uzvārdu. Tam 

seko raksta nosaukums. 

4.4.5.3.4. Nākamajā rindā seko kopsavilkuma teksts. Starp kopsavilkumu 

dažādās valodās izlaiž vienu brīvu rindu. 

 


