
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskā žurnāla 

«Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» 

tēžu noformēšanas noteikumi 

 

 Tēzes jāiesniedz MS Word formātā, apjomā nepārsniedzot 6000 zīmes (ar atstarpēm; 

~ 2 lapaspuses pievienojot 3–5 atslēgas vārdus (jēdzienus) un autora īsbiogrāfiju ar 

maksimāli 150 vārdiem, obligāti norādot kontaktus (adrese, e-pasts, tālrunis).  

 

1. Lapaspuses izkārtojums 

 

Augšējā mala: 2 cm; apakšējā mala: 2 cm; labā mala: 2 cm; kreisā mala: 3 cm 

  

 

 

2. Teksta noformējums 

 

Rindstarpas (before – 0, after – 0) 

 

 

 

 

 

 

 



Rindstarpas attālums: 1,5 punkti 

 

  

Fonts: Times New Roman 

 

 

Fonta izmērs: 12 punkti 

 

 

Izlīdzinājums: justify (visam tekstam; virsraksti, attēlu, tabulu u. c. nosaukumi nav jācentrē) 

 

 

Tekstā lietotās pēdiņas: «»  

 

 



Tekstā lietotā domu zīme: gara – (nevis defise: -) 

Defise (ja viens jēdziens ir apzīmēts ar vairākiem vārdiem) nav vienāda ar domuzīmi, 

piemēram: Vaira Vīķe-Freiberga, sola-gēla pārklājums. 

 

Virsraksts (zem tā – autoru vārds, uzvārds un pārstāvniecība): 

Rīgas Latviešu biedrības loma Rīgas Politehnikuma / Rīgas Politehniskā institūta 

studentu un absolventu (1862–1919) dzīvē 

ALĪDA ZIGMUNDE, MAIJA POZEMKOVSKA 

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte 

 

Virsraksts: bold, 12 punkti 

Vārds, Uzvārds: Caps Lock, bold, 12 punkti 

Pārstāvniecība: 12 punkti, regular 

Aiz virsrakstiem un apakšvirsraktiem punktu neliek! 

 

Slīpsvītras lietojums:  

- ja slīpsvītras abās pusēs jēdzienu apzīmē ar vienu vārdu, atstarpi pirms un pēc 

slīpsvītras nav jāliek: direktors/rektors; 

- ja slīpsvītras abās pusēs jēdzienu apzīmē ar vairākiem vārdiem, atstarpi pirms un pēc 

slīpsvītras ir jāliek: Rīgas Politehnikums / Rīgas Politehniskais institūts. 

 

Gadaskaitļu rakstība (ar nozīmi: no–līdz): 1910–1912. 

 

Piezīmes un skaidrojumi jāliek parindē, izvēloties References – Footnote. 

 

 

3. Autoru biogrāfija 

 

Max vārdu skaits: 150 

Alīda Zigmunde, Dr. paed., has been a Specialist at the Museum of Riga Technical 

University since 1989. From 2007 to 2015, she was a Senior Researcher. She is currently a 



Professor at the Institute for Humanities and Head of the Department for Historic Research 

and Scientific Publications of the RTU Research Centre for Engineering History. Her main 

academic interests include the history of pedagogy in Europe, the history of the institutions of 

education and of private schools, and the history of pedagogy of universities, history of 

engineering sciences and universities. 

Address: 1 Kronvalda Boulevard, Riga, LV-1010, Latvia 

Phone: +371 298 696 42 

E-mail: Alida.Zigmunde@rtu.lv 

 

Sūtāmajam failam jāpievieno raksta autora fotogrāfija ar nosaukumu vards_uzvards 

(ilze_gudro) – piemērs attēlā. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Alida.Zigmunde@rtu.lv


Tēžu piemērs 

 

Raksta nosaukums (12 punkti, bold, justify) 

VĀRDS UZVĀRDS (12 punkti, bold, justify, CAPS LOCK) 

Pārstāvniecība (12 punkti, regular, justify) 

 

Atslēgas vārdi: atslēgas vārds, atslēgas vārds, atslēgas vārds, atslēgas vārds, atslēgas vārds. 

(3–5 jēdzieni; 12 punkti; Times New Roman, justify) 

 

Apakšvirsraksts (12 punkti, bold, justify) 

Teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts 

teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts 

teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts. (12 punkti; Times 

New Roman, justify) 

 

 Alīda Zigmunde, Dr. paed., has been a Specialist at the Museum of 

Riga Technical University since 1989. From 2007 to 2015, she was a 

Senior Researcher. She is currently a Professor at the Institute for 

Humanities and Head of the Department for Historic Research and 

Scientific Publications of the RTU Research Centre for Engineering 

History. Her main academic interests include the history of 

pedagogy in Europe, the history of the institutions of education and 

of private schools, and the history of pedagogy of universities, history of engineering sciences 

and universities. 

Address: 1 Kronvalda Boulevard, Riga, LV-1010, Latvia 

Phone: +371 298 696 42 

E-mail: Alida.Zigmunde@rtu.lv 
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