
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskā žurnāla 

«Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» 

noformēšanas un iesniegšanas noteikumi 

 

 Raksts un tā ilustrācijas publicēšanai IVPC zinātniskajā žurnālā jāiesniedz elektroniski – 

alida.zigmunde@rtu.lv – līdz kārtējā gada 14. janvārim. 

 Raksts ir iesniedzams MS Word formātā, apjomā nepārsniedzot 5000 vārdu (~ 8–10 

lappuses), pievienojot kopsavilkumus latviešu (zinātniskā raksta sākumā), angļu un 

krievu valodā (katra kopsavilkuma apjoms 120–150 vārdi) ar 3–5 atslēgas vārdiem 

(jēdzieniem) 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) 

 

 

 

mailto:alida.zigmunde@rtu.lv


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: 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. Attēlu noformējums 

Attēlu liek tekstā pie konkrētās atsauces, numurē pēc kārtas. 

Ilze Gudro (skatīt 1. attēlu) ir RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra direktore. Ja 

attēls ir citā lapaspusē, tas ir jānorāda (skatīt 1. attēlu, xx. lpp.). 



 

1. attēls. Ilze Gudro, IVPC direktore [atsauce]. 

 

Attēlam jābūt atsaucei literatūras avotu sarakstā. 

Attēli, kas izmantoti tekstā, jāsūta kopējā failā ar nosaukumiem 1_attels, 2_attels – kā tie 

secīgi izmantoti rakstā. Bilžu izšķirtspēja: 300 dpi vai apjoms 5 mb. Bildei jābūt skaidrai, bez 

miglas. 

 

4. Tabulu noformējums 

Tabulu liek tekstā pie konkrētas atsauces, numurē pēc kārtas. Ja tabula ir citā lapaspusē, tas ir 

jānorāda (skatīt 1. tabulu, xx. lpp.). 

 

1. tabula 

Nosaukums 

   

   

   

 

Aiz attēlu un tabulu parakstiem punktu liek! 

 

5. Literatūras atsauču noformējums 

Literatūras atsauces numurē to izmantošanas secībā pēc kārtas, sākot ar pirmo, liekot 

kvadrātiekavās – [1]., ja ir izmantoti vairāki avoti to norāda šādi – [1; 2 ;3]. 

Arī sadaļā «Literatūras un avotu saraksts» atsauces numuru liek kvadrātiekavās. 

[1] 

[2] 

[3] 



Literatūras avotam norāda izmantotās lapaspuses.  

Barzdeviča, M., Miklāva, I. Ķīpsala. Rīga: Zelta grauds, 2008, 86 lpp.; 5. lpp. 

 

Literatūras un avotu saraksta noformēšanas piemēri 

 

Grāmatām [1] Barzdeviča, M., Miklāva, I. Ķīpsala. Rīga: Zelta grauds, 

2008, 86 lpp.; 5., 26., xx. lpp. 

 

Periodikai [2] Raksta autors (ja tāds ir – noformē tāpat kā grāmatām –  

Uzvārds, V.). Vējķiparnieki un piragi Ķīpu salā. Daugavas 

Vanagi, 1944. gada 18. augusts (datumu var nelikt), Nr. 33, 6. 

lpp. 

Rakstu krājumiem [3] Zigmunde, A. Rīgas Tehniskās universitātes ēka Kronvalda 

bulvārī 1 gadsimtu gaitā. Rīgas Tehniskās universitātes 

zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Zinātņu 

un augstskolu vēsture. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016, nr. 26, 

13.–19. lpp.  

Arhīviem [4] Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2724. fonds, 2. apraksts, 

550. lieta, 29. lp. 

Ja arhīva materiāli atkārtojas, jālieto saīsinājumus 

LVAA, 2724. f., 2. apr., 550. l., 29. lp. 

WEB materiāli [5] Pie RTU Arhitektūras fakultātes atklās Arhitektu dārzu. 

Pieejams: https://www.latarh.lv/pie-rtu-arhitekturas-fakultates-

atklas-arhitektu-darzu/ [skatīts: 27.06.2018]. 

Attēlu atsauces [6] attēla nosaukums [iegūšanas avots: autora personīgais foto vai 

skernējums, vai kas cits, no Jāņa Bērziņa arhīva, vai cits avots, ko 

noformē kā pārējo literatūras avotus] 

Piemērs: 

[7] Skats uz Rīgas pilsētu no Jēru kalna Pārdaugavā. J. K. Broces 

zīmējums. 1785. gada maijs. [LUAB, RRGN, inv. nr. 4964]. 

Attēlu atsauces  

 

Atsauces beigās jāliek punkts! 

 

 

https://www.latarh.lv/pie-rtu-arhitekturas-fakultates-atklas-arhitektu-darzu/
https://www.latarh.lv/pie-rtu-arhitekturas-fakultates-atklas-arhitektu-darzu/


6. 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 tālāk tekstā. 
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Raksta piemērs 

 

Raksta nosaukums (12 punkti, bold, justify) 

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

Pārstāvniecība (12 punkti, regular, justify) 

 

Kopsavilkums.  Teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts 

teksts teksts. (120–150 vārdu; 12 punkti; Times New Roman, 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 

(skat. 1. att.) teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts. 

(12 punkti; Times New Roman, justify) 

 

1. attēls. Ilze Gudro [atsauce]. 

 

Teksts teksts teksts teksts1 teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts teksts 

teksts teksts teksts [1]. Teksts teksts teksts (skat. 1. tab.) teksts teksts [2].  

1. tabula 

Nosaukums 

   

   

   

 

Avotu un literatūras saraksts (12 punkti, bold, justify) 

 

                                                           
1 Piezīme piezīme piezīme (skaidrojums skaidrojums skaidrojums). 



[1] 

[2] 

[3] 

 

Nobeigums/Secinājumi 

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. 

 

Kopsavilkums angļu valodā 

Name, Surname 

Title 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. 

(120–150 vārdi) 

Keywords: (3–5) 

 

Kopsavilkums krievu valodā 

Имя, Фамилия 

Название 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

(120–150 vārdi) 

Ключевые слова: (3–5) 



 

 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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