
Publikācijas tiks pieņemtas tikai tad, kad noslēguma darba gatavību ir novērtējis darba vadītājs, 

par ko liecina viņa paraksts uz izdrukātas publikācijas lapas un procentuālais vērtējums.  

Pēc veiksmīgi izietas pirmsaizstāvēšanas, publikāciju Word - formātā ir jānodod Darjai Korabickai 

(darja.korabicka@rtu.lv) 

PRASĪBAS PUBLIKĀCIJU  NOFORMĒŠANAI 

Tekstu sakārto, izmantojot vienu A4 formāta lapu (augstums – 29,4 cm, platums – 21 

cm) un „Normal margins” iestatījumu: attālums no lapas kreisās un labās malas – 2,54 cm, 

attālums no lapas augšējās un apakšējās malas – 3,18 cm. Virsrakstam var lietot 14. lieluma 

"Bold" stila burtus, teksts centrēts. Datorsalikumam vēlams izmantot "Times New Roman" 12. 

lieluma burtus ar pusotru intervālu (1,5 lines) starp rindiņām. Publikācijas apjoms līdz 3000 

rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes. 

Publikāciju noformēšana, ievērojot secību: 

1) publikācijas nosaukums – noslēguma darba nosaukums; 

2) ziņas par autoru – vārds, uzvārds (burtu lielums 12pt, izvietots pa labo malu, Times 

New Roman Bold),  

3) ziņas par zinātnisko vadītāju – akadēmiskais vai zinātniskais grāds, amats, vārds, 

uzvārds (burtu lielums 12pt, izvietots pa labo malu, Times New Roman).  

4) anotācija - īsā un koncentrētā veidā priekšstats par noslēguma darba saturu, pamatota 

pētāmā problēma, jāparāda novitāte un jāsniedz galvenie secinājumi. Pētnieks apraksta 

eksperimentālo dizainu, aparātu, datu vākšanas metodes un kontroles veidu. 

5) pētījuma metodes, rezultāti un to izvērtējums, grafiki un shēmas - šeit pētnieks 

iesniedz apkopotus datus pārbaudei, izmantojot stāstījuma tekstu un, ja nepieciešams, tabulas 

un attēlus, lai parādītu apkopotus datus. Tiek uzrādīti tikai rezultāti. Šajā sadaļā nav sniegta 

datu interpretācija vai secinājumi par to, ko šie dati varētu nozīmēt. Dati, kas apkopoti tabulās 

un / vai attēlos, būtu jāpapildina teksts un jāsniedz dati viegli saprotamā formā. Nesniedziet 

neapstrādātus datus! Ja tiek izmantotas tabulas un / vai attēli, tiem jāpievieno nosaukums. Plaši 

neatkārtojiet tekstā tos datus, kurus esat uzrādījis tabulās un attēlos. Tekstā ir aprakstīti tabulās 

un attēlos sniegtie dati un pievērsta uzmanība svarīgiem datiem, kurus pētnieks izmantos, lai 

pamatotu secinājumus. 

6) secinājumi, priekšlikumi - aprakstošais kopsavilkums, šajā sadaļā vienkārši teikts, ko pētnieks 

domā par datiem, un kā tādiem tiem vajadzētu būt tieši saistītiem ar ievadā norādīto problēmu / jautājumu. 

Šajā iedaļā nevajadzētu sniegt pamatojumu šiem konkrētajiem secinājumiem. Apskatot tikai sadaļas 

Ievads (Anotācija / Mērķi) un Secinājumi, lasītājam vajadzētu būt priekšstatam par to, ko pētnieks ir 

izpētījis un atklājis.  
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