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Žurnāla Lietišķā Zinātne rakstu autoriem 
 

Latvijas zinātnieki un zinātniskās institūcijas ir aicinātas sagatavot un iesniegt 
publicēšanai savu pētījumu rezultātus un citu informāciju, kas būtu izklāstāma plašākai 
Latvijas sabiedrībai – par veiktajiem pētījumiem, rezultātu nozīmīgumu, interesantākajiem 
atklājumiem, kā arī par pašu zinātnisko iestāžu darbību un sasniegumiem. 

Publicētie raksti palīdzēs sabiedrībai gan izprast to, ko dara zinātnieki, gan uzzināt 
vairāk par lietām, kas ir ap mums. Tāpat zinātniskajām institūcijām būs iespēja palielināt 
savu atpazīstamību arī plašākai sabiedrībai, ne tikai zinātnisko aprindu šaurajā lokā. 
Žurnāls Lietišķā Zinātne paredzēts visu zinātņu jomām. 

Žurnāla izdošana, vismaz sākumā, paredzēta elektroniskā formātā, cerot, ka ar laiku 
būs arī tā atbalstītāji, kas finansiāli palīdzēs izdot arī drukātu izdevumu, kuru lasītājiem 
būtu iespēja iegādāties un noglābāt savā grāmatu plauktā starp citiem vērtīgiem 
izdevumiem. Lietišķā Zinātne noteikti noderēs arī skolu bibliotēkām, lai zinot gribošiem 
skolniekiem būtu kur pasmelties informāciju. 

Vajadzības gadījumā rakstu autori var nodrošināt žurnāla papīra (drukāta) 
formāta izdošanu, ieguldot savu finansējumu. Visu rakstu elektroniskā versija, pēc 
rakstu publicēšanas, būs pieejama žurnāla mājaslapā http://www.rpd-science.org/LZ 

Rakstu autori honorāru nesaņem. 

Rakstu sagatavošanas prasības 

 Visi raksti ir jāsagatavo loģiskā izklāstā. Labākai informācijas uztveršanai var veidot 
apakšvirsrakstus. Visā rakstā ir jāievēro vienota valoda, jāizvairās no svešvārdu lietošanas, 
ja ir derīgi vārdi latviešu valodā. Zinātniskā informācija jāizklāsta pietiekami viegli 
uztveramā formā, lai nezinātājam radītu labu un ātru priekšstatu par viņam jauno tēmu. 

 Raksta sadaļas un manuskriptā norādāmā informācija 

 raksta virsraksts 
 autors(-i), norādot autora pārstāvēto iestādi, adresi, ēpasta adresi 
 īss ievads 
 raksta teksts, sadalīts ar apakšvirsrakstiem pēc vajadzības 
 citētās literatūras saraksts, pēc vajadzības 
 pateicības, pēc vajadzības 

 Lappušu skaits nav ierobežots. Attēlus un tabulas numurē. Atsauces uz attēliem un 
tabulām tekstā obligātas. Atsevišķu tekstu var īpaši izcelt. 

 Tehniskās prasības: rakstus sagatavo kā MS Word failu .DOC formātā. Attēliem ir 
jābūt kvalitatīviem un oriģināliem. Izmantojot citu autoru attēlus, atsauce obligāta. Attēlus 
iesniedz kā atsevišķus failus. 

Rakstu un tam pievienoto failu iesniegšana nosūtot uz ēpastu: editor @ rpd-science.org 
 

rakstu autori atbild par sniegtās informācijas patiesumu 
 

Lietišķā Zinātne – lasi un izglīto sevi! Ziņas par zinātniskajiem atklājumiem un sasniegumiem – tieši no zinātnieka lasītājiem. Praktiski padomi, 
ieteikumi un cita zinātnieku sagatavota informācija, Latvijā veiktu pētījumu apskati.  

 
ēpasts: editor @ rpd-science.org      mājaslapa: http://www.rpd-science.org/LZ 
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