
 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

zinātniski teorētiskā žurnāla 

“Administratīvā un Kriminālā Justīcija” iesniegto rakstu  

noformēšanas noteikumi 

(vadlīnijas rakstu autoriem) 

 

1. Raksti, kurus iesniedz publicēšanai zinātniski teorētiskajam žurnālam 

“Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, ir problēmorientēti un satur zinātniskās 

pētniecības vai zinātniskās jaunrades elementu, proti, tie risina kādu tiesību 

zinātnes problēmjautājumu un satur zinātniska rakstura novitāti. Iesniegtajam rakstam 

jābūt oriģinālam, t.i., tas nedrīkst būt iepriekš publicēts vai iesniegts publicēšanai 

citos zinātniskajos izdevumos. Raksts tiks anonīmi recenzēts. Recenzents izvērtēs 

raksta satura atbilstību pētītajai tēmai, teksta zinātnisko kvalitāti un novitāti. Ja rakstu 

iesniedz studējošais, tas jāiesniedz kopā ar zinātniskā vadītāja recenziju. 

 

2. Rakstu var iesniegt latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā. 

 

3. Iesniegtā raksta apjomam vajadzētu būt ne mazākam par 0,5 autorloksnēm (20 

000 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes) un nevajadzētu pārsniegt 1 autorloksni (40 000 

rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes).  

Tekstam ir jābūt Microsoft Word formātā. Lapas izmērs – A4.  

Lapas malas: kreisā mala – 2,5 cm, labā mala – 2 cm, augšējā un apakšējā mala – 2 

cm.  

Izmantojamais fonts – Times New Roman. 

Starprindu intervāls – Single. 

Atkāpe rindkopas sākumā (Tab) – 1,27 cm. 

Atstarpes starp vārdiem un pēc pieturzīmēm liekamas tikai vienu reizi katrā gadījumā. 

Izņēmums – pēdiņas un iekavas, kur iekšpusē, tās atverot, kā arī abpus defisēm 

atstarpes nav jāliek. 

 

4. Rakstā iekļaujamās sastāvdaļas: 

•raksta nosaukums – burtu izmērs 14 pt, Caps Lock, Bold, centrēts. Raksta 

nosaukumam jābūt latviešu, angļu un krievu valodā; 

• ziņas par autoru (-iem): 

a) zinātniskais grāds, akadēmiskais amats un profesionālā kvalifikācija 

– burtu izmērs 12 pt, Italic, izlīdzināts lapas kreisajā malā;  

b) autora vārds, uzvārds – burtu izmērs 12 pt, Italic, Bold, izlīdzināts 

lapas kreisajā malā; 

c) pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, studējošiem – 

augstskola, kuru pārstāv, studiju programmas nosaukums – burtu 

izmērs 12 pt, Italic, izlīdzināts lapas kreisajā malā;  

d) autora kontaktinformācija – tālrunis un e-pasta adrese. 

 

• raksta pamatteksts – raksta ievaddaļā norāda pētāmās juridiskās problēmas 

aktualitāti, raksta mērķi, uzdevumus, kā arī norāda izmantotās izpētes metodes; raksta 

nodaļas satur skaidru un loģisku, argumentētu satura izklāstu; secinājumu daļā skaidri 

formulē pētījuma galvenos rezultātus, secinājumus, priekšlikumus. – burtu izmērs 12 

pt, Regular, Justify. 

Nodaļu nosaukumiem (jā tādi ir) jābūt 12 pt, Bold, centrētiem. 



Ja kādu teksta daļu vēlas izcelt, jāizmanto Bold vai Italic. 

Visi zīmējumi, tabulas un citi netekstuālie objekti ir jāievieto TextBox. Tie ir 

jānumurē un jānorāda to nosaukumi – burtu izmērs 12 pt, Italic, Bold. Publicējamās 

tabulas, shēmas vai diagrammas jāsagatavo tā, lai melnbaltajā variantā atšķirtos 

stabiņi, sektori un līnijas un tie būtu saprotami lasītājam.  

Starp jebkurām divām raksta sastāvdaļām ir jābūt vienas rindas atstarpei; 

• atsauces – jānumurē automātiski un jāievieto pēc raksta pamatteksta – 10 pt, 

Regular, Justify zem virsraksta Atsauces – 10 pt, Bold, centrēts; 

• anotācijas: viena – obligāti angļu valodā, otrā – atšķirīgā no raksta pamatteksta 

valodā (latviešu, krievu, vācu). Ja raksts nav latviešu valodā, tad anotācijam jābūt 

angļu un latviešu valodā. Anotācijā jānorāda raksta mērķis, jāformulē pētījuma 

problēma, jāparāda novitāte un jāsniedz galvenie secinājumi. Anotācijas apjomam 

jābūt 1000 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes) – 10 pt, Regular, Justify zem virsraksta 

Abstract, Anotācija, Аннотация vai Annotation (attiecīgajā valodā) – 10 pt, Bold, 

centrēts. 

• 5 – 6 atslēgvārdi angļu un latviešu valodā. 

 

5. Raksts iesniedzams elektroniskā formātā, to ievietojot žurnāla elektroniskās 

publicēšanas vietnē, veicot reģistrēšanos sadaļā informācija autoriem: 

http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/information/authors 

 

Ja nepieciešams tehniskais atbalsts saistībā ar raksta ievietošanu, lūdzam sazināties: 
Ilona Bulgakova 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601, Latvija 

Tālruņa nr.: + 371 29511421 

E-pasts: ilona.bulgakova@rta.lv 

vai  

Gundega Bēriņa 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601, Latvija 

Tālruņa nr.: + 371 29225497 

E-pasts: gundega.berina@rta.lv 
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