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Dabā izmantoti ieteikumi no : 



Saturs 
1. Kāpēc vajadzīgas bibliogrāfiskās 

atsauces un norādes; 

2.  Bibliogrāfisko norāžu veidošana; 

3.  Elementu specifikācija: 

 3.1. norādē iekļaujamie elementi, 

 3.2. elementu secība, 

 3.3. dalījumzīmju lietojums; 

4.   Bibliogrāfisko norāžu saraksta 
kārtojums un noformējums. 

 



Kāpēc vajadzīgas bibliogrāfiskās 

atsauces un norādes? 



 Pētniecisko darbu izstrādē tiek 

izmantoti dažādi informācijas avoti:  

grāmatas, publikācijas krājumos un 

žurnālos, citu speciālistu veiktie 

pētījumi, elektroniskie resursi.  

Tiem noteikti būtu jāveido 

bibliogrāfiskās norādes un atsauces, 

citādi darbs veidosies kā plaģiāts. 

Darba beigās jāievieto 

izmantoti avotu saraksts.  



   Plaģiāts ir cita autora oriģināldarba vai 

tā daļu uzdošana par savējo.  

 

   Plaģiāts tāpat ir darbs, kurā veiktas 

nenozīmīgas satura vai formas izmaiņas 

vai kurš ievietots citā kontekstā. 

 

   Atsauces jāsniedz arī gadījumos, ja 

autors izmanto pats savu agrāk rakstītu 

darbu. 



Atsauces jāveido tad, ja  

• Tekstā iekļauts citāts; 

 

• Tekstā dots cita autora skaitliskais 
materiāls, tabulas, attēli, formulas; 

 

• Izklāstīti kādas personas uzskati vai 
viņu teiktais; 

 

• Pieminēts kāds zinātnieku pētījums, 
raksts 

 



Ja darbā tiek citēti citi autori, tad citātiem jābūt precīziem. 

Nedrīkst izdalīt no konteksta kādu frāzi vai tās daļu un uz tās 

pamata izdarīt kādus secinājumus. Ja garākā citātā kāda 

daļa izlaista, to aizstāj ar divpunkti(..). Ja izlaista lielākā daļa 

teksta, divpunkti liek kvadrātiekavās [..]. Pie tam jāievēro, lai 

līdz ar to netiktu izkropļota autora doma. Ja citēts fragments 

no darba svešvalodā, tad citāts jātulko un jāmin citāta 

tulkojuma autors ( ja pats tulko – “autora tulkojums” un 

autora iniciāļi). 

Citātus tekstā iesaista tiešās runas veidā. Tādi citāti jāsāk ar 

lielo burtu un jāliek pēdiņās. 

Citējot tikai nelielu daļu no kāda teikuma, to var gramatiski 

iekļaut tekstā. Tāds arī jāliek pēdiņās, bet nav jāsāk ar lielo 

burtu. 



Bibliogrāfiskā norāde 

• Sniedz pamatziņas izmantotā 

informācijas avota idenfikācijai un 

raksturošanai; 

• Konkretizē izmantotās informācijas 

precīzu atrašanās vietu avotā; 

• Tiek izmantota avotu sarakstiem 



Bibliogrāfiskā atsauce 

 ir īsa bibliogrāfiskās norādes forma, ko ietver apaļajās 

iekavās nepārtrauktā tekstā vai pievieno kā piezīmi 

lappuses lejasdaļā, nodaļas vai teksta beigās, lai 

• idenficētu informācijas avotu, no kura ņemts teksta 

izvilkums, parafrazēta ideja u.tml.; 

• Konkretizētu izmantotās informācijas precīzu atrašanās 

vietu avotā. 



Bibliogrāfisko norāžu veidošana 

Īsa praktiska apmācība 



Tekstizdevums jāizpēta pa soļiem: 

Prioritārais ziņu avots ir izdevuma titullapa vai tās aizstājējs. Ja to 

nav, kā alternatīvu ziņu avotu var izmantot izdevuma apvāku, 

pavaddokumentu, izdevumu kopumā vai citu avotu 

1. vispirms izdevums kārtīgi jāapskata kopumā; 

2.  jāizpēta  titullapa (no abām pusēm) vai arī tās 

aizstājējs; 

3.  jāatver beidzamā numurētā lapa. 



Bibliogrāfiskās norādes struktūra 

Galvenā atbildība. Nosaukums = Paralēlnosaukums 

: citas nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. 

Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads. Apjoms. 

Sērija. Piezīmes. Standartnumurs. 

Grāmatām 

 Seriālizdevumiem 
Galvenā atbildība. Nosaukums = Paralēlnosaukums 

: citas nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Laidiena 

apzīmējums, datējums. Izdošanas vieta : Izdevējs, 

izdošanas gads. Sērija. Piezīmes. Standartnumurs. 

Galvenā atbildība. Nosaukums [vides vai materiāla 

apzīmējums] = Paralēlnosaukums : citas 

nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. 

Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas datējums. 

Atjaunināšana/pārskatīšanas datējums [resursa 

skatīšanās datējums]. Apjoms. Sērija. Piezīmes. Pieeja. 

Standartnumurs. 

Elektroniskajiem resursiem 

Ievēro 
Treknie burti (Bold) 

Slīpie burti (Italik) 

Atstarpe, vienlīdzības zīme, 

atstarpe 

Pārējo norāžu veidus 

formē līdzīgi 

Atstarpe, kols, 

atstarpe 

Kvadrātiekavās liek 

paša piezīmes 



Galvenā atbildība 

Nosaukums 

Izdošanas ziņas 
Izdošanas vieta 

Izdevniecība 

Izdošanas gads 

Apjoms 

Cik grāmatai ir 

lapas (jāšķirsta) 

Standartnumurs 

Kalme, Guntis. Jums, izsūtītajiem, leģionāriem, nevienaldzīgajiem, 

paldies!. Rīga : izdevniecība “Svētdienas rīts”, [2001]. 167 lpp. ISBN 9984-

554-83-X 



Galvenā atbildība 

Nosaukums 

Citas nosaukuma 

ziņas 

Pakārotā 

atbildība 

Izdevuma ziņas 

Izdošanas ziņas 

Piezīmes 

Standartnumurs 

Silagailis, Arturs. Latviešu leģions : Dibināšana, formēšana un kauju gaitas 

otrā pasaules karā. Jaunais papild. izd. Rīga : Junda, 2001. 356 [2] lpp. Ar 332 

attēliem un 30 shēmām. ISBN 9984-01-035-X 



Galvenā atbildība 

Nosaukums 

Paralēlnosaukums 

Izdošanas ziņas 

Nav standartnumurs 

ISBN Uzrāda piezīmēs. 

Raškevičs, J., Vējš J., Angļu – latviešu frazeoloģijas vārdnīca 

= English – latvian phraseological dictionaty : [vārdnīca]. Rīga : 

Jumava, 2003. 379 lpp. [Nav atrodams ISBN numurs] 



Nosaukums 

Paralēlnosaukums 

Pakārtotā atbildība 

Izdošanas ziņas 

Citas 

nosaukumziņas 

Franču – latviešu vārdnīca = Dictionnaire francais – letton : Ap 

15 000 vārdu. sast. Luīze Šternberga; vāku noformējums Ilze 

Dušele. Rīga : Avots, 2000. 473 [6] lpp. ISBN 5-401-010-82-6 

Seriālnumurs 



Galvenā 

atbildība 

Nosaukums 

Citas 

nosaukumziņas 

Pakārtotā 

atbildība 

Izdevuma 

ziņas 

Standartnumurs 

Latvijas Republikas Augstākās Padomes Latvijas Tautas frontes frakcijas 

deputātu klubs. Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 

1990.gada 4.maijs : palīglīdzeklis vidusskolas skolotājam. sakopojis Tālavs Jundzis; 

literārais redaktors Z.Dzedulis. Rīga : LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2003. ...  



Uzmanību! 

Vairākas ziņas par 

grāmatu nav 

titullapā, bet gan 

grāmatas beigās 

Sērija 

Kēte, Rainers. Zinātne ikdienā jautājumos un atbildēs. Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2005. 208 lpp. Palīgs dabaszinībās. ISBN 9984-37-191-3 



Galvenā atbildība 

Nosaukums 

Daļas 

apzīmējums 

Daļas 

nosaukums 

Galvenā atbildība. Pamatdokumenta nosaukums = Paralēlnosaukums : citas 

nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. Daļas apzīmējums. Daļas nosaukums = 

Paralēlnosaukums : citas nosaukumziņas.  Izdošanas ziņas. Apjoms. Sērija. 

Standartnumurs. 

Citas 

nosaukumziņas 

Izdošanas 

ziņas 

Rainis. Kopoti raksti. 12. sēj.  Lugas. Rīga : Zinātne, 1981. 367 lpp 



Seriālizdevumi 

Nosaukums 

Izdevums 

Seriālnumurs 

Sīrups. Nedēļas izdevums.   Nr.9, 2006.  Rīga : Rīgas Viļņi, 2006. ISSN 

1407 - 7167 

laidiena 

apzīmējums 



Nosaukums 

Citas 

nosaukumziņas 

Laidiens 

Izdošanas ziņas 

Seriālnumurs 

Kurzemnieks : Kuldīgas rajona laikraksts. [iznāk 3 reizes 

nedēļā]. Nr.37. 2006. ISSN 1407-9755. 



CD Uzmanību: 

Apskatiet visu izdevumu, ne tikai 

apvāku.  

 

Ja skatāties internetā, izpētiet 

sadaļas: 

•Par mums 

•Autortiesības 

•Kad atjaunot, kad ievietots 

•Internetam aiz nosaukuma 

[tiešsaite] 

•Kur pieejams (interneta adrese) 

Elektroniskais resurss 

Baltijas krievu institūts. Baltijas starptautiskā akadēmija. [CD – 

ROM] .    ..... 



Bibliogrāfiskā norāde jāveido arī izdevumu sastāvdaļām – 

rakstam no žurnāla, grāmatas nodaļai ar nosaukumu, 

kartogrāfiskam materiālam, atsevišķiem skaņdarbiem u.c. 

 

Norādei ir divas daļas: 

 Ziņas par sastāvdaļu; 

 Ziņas par pamatdokumentu, kurā sastāvdaļa ir iekļauta 

 

Bibliogrāfisko norādi jāveido arī patentu dokumentiem: 

•patentam – apliecībai, kuru izsniedz par izgudrojumu 

•patentu pieteikumam  



   Bibliogrāfiskās norādes konferenču, 

kongresu, simpoziju un tamlīdzīgu 

materiāliem, kas apkopoti krājumā, 

veido atbilstoši monogrāfisko 

izdevumu principiem. 

 

 Ja izdevuma nosaukumā nav 

uzrādītas ziņas par pasākumu veidu, 

norises laiku un vietu, tās iekļauj 

bibliogrāfiskajā norādē citās 

nosaukumziņās kvadrātiekavās. 



Bibliogrāfiskās norādes veido arī  

nepublicētajiem materiāliem. Tos veido pēc 

monogrāfisko izdevumu norāžu principiem. 

Populārākie nepublicētie materiāli: 

• bakalaura, maģistra darbi; 

•referāti 

•rokraksti; 

•vēstules; 

•novadpētnieciskie materiāli; 

 



Elementu specifikācija 



   Bibliogrāfiskās norādes jāveido pēc 
noteikta standarta. Tas nosaka: 

 

1. Norādē iekļaujamos elementus 
(obligātos un fakultatīvos); 

 

2.  elementu secību (to, ka vispirms 
jāraksta autors, tad nosaukums un tikai 
tad izdošanas gads un ne otrādi); 

 

3.  dalītājzīmju lietojumu. 



 Bibliogrāfiskājām norādēm ir kopīga 

vispārējā struktūrta, bet atkarībā no 

izdevuma vai aprakstvienības veida 

un specifikas katrai ir savas 

raksturīgākās iezīmes.  



• Obligātie -  elementi, kuri nepieciešami 

jebkurā norādē, lai nepārprotami 

idenficētu izmantoto izdevumu. Ja 

obligātie izdevumi ir atrodami avotā, tie 

noteikti jāuzrāda. 

 

• Fakultatīvie – elementi, kas norādē 

sniedz papildu ziņas un nodrošina 

nepārprotamāku informācijas avota 

idenfikāciju 

1. 



2. Grāmatām Seriālizdevumiem 



Videoierakstam 

Kartogrāfiskajam materiālam 



Skaņu ierakstam 
Patentu dokumentiem 



Elektroniskajiem resursiem un datu bāzēm 

Elektoniskajaiem 

seriālizdevumiem 



Norādes veido arī atsevišķām monogrāfisko 

izdevumu daļām izdevuma ziņās iekļaujot 

daļas apzīmējumu un nosaukumu. 

Piemēri:  

Latvijas padomju enciklopēdija. Galv. red. P. Jērāns. 4.sēj.   

.... 

Kačalova, T. Mākslas vēstures pamati. 1. [sēj.].  Pirmatnējā 

māksla – 19. gs. 80. gadi.    ...... 



Bibliogrāfiskā norāde jāveido arī izdevumu 

sastāvdaļām – rakstam no žurnāla, grāmatas 

nodaļai ar nosaukumu, kartogrāfiskam materiālam, 

atsevišķiem skaņdarbiem u.c. 

 

Norādei ir divas daļas: 

• Ziņas par sastāvdaļu; 

• Ziņas par pamatdokumentu, kurā sastāvdaļa ir 

iekļauta 

 

Abas daļas uzskatāmi atdalāmas viena no otras. 

Monogrāfiskajiem izdevumiem lieto “No: “, 

seriālizdevumiem lieti tikai punktu un atstarpi. 

 



3. 
Norādēs lieto šādas dalījumzīmes: 

 

Punkts (.) 

Semikols (;) 

Vienlīdzības zīme (=) 

Komats (,) 

Kols ( : ) 

Kvadrātiekavas ([ ]) 

Apaļās iekavas( () ) 

Norāžu noformējumā 

nozīme ir ne tikai 

dalījumzīmēm, bet arī 

atstarpēm pirms un 

pēc tām. 



Bibliogrāfisko norāžu saraksta 

kārtojums un noformējums 



   Izšķir divus bibliogrāfisko 

norāžu kārtojuma veidus: 

 

• Alfabētiskais kārtojums – alfabēta 

secībā pēc norādes pirmā elementa 

 

• Citējuma secībā – tādā kārtībā, kādā 

avoti citēti tekstā 



• Alfabētiskajā kārtojumā norādes 

parasti kārto latīņu alfabētā, kurā 

iekļauti arī citu valodu alfabēti, kas 

radušies uz latīņu valodas bāzes. 

 

• Pēc tam seko slāvu alfabētā kārtotās 

norādes 



   Alfabētiskā kārtojumā bibliogrāfiskās 

norādes kārto alfabētiskā secībā, tomēr 

norādes iespējams grupēt sīkāk: 

 

• Pa alfabētiem, 

• Pa valodām, 

• Pa izdevumu veidiem, 

• Pa norāžu veidiem, 

• Pa ierakstu grupām u.c. 



Kārtojums pa izdevuma veidiem 

   Norādes var kārtot pa šādām avotu 

grupām : 

 

1. Iespiestie informācijas avoti 

(alfabētiskā secībā) 

2. Elektroniskie informācijas avoti 

(alfabētiskā secībā) 

3. Arhīvu materiāli (fondu lietu numuru 

secībā) 

4. Nepublicētie materiāli (alfabētiskā 

secībā) 

 



Bibliogrāfisko norāžu saistība ar atsaucēm 

tekstā 

   Atsauces izmanto kopā ar bibliogrāfisko 

norāžu sarakstu, lietojot kādu no 

metodēm: 

 

• Numeratīvā norāžu metode; 

 

• Mainīgo piezīmju metode; 

 

• Pirmā elementa un datējuma metode 



Numeratīvā norāžu metode 
  Tekstā apaļajās iekavās ietver ciparus, kas 

norāda uz citētā vai pieminētā dokumenta 
kārtas skaitli numurētā bibliogrāfisko 
norāžu sarakstā, kas parasti atrodas teksta 
beigās. 

 

 Katrā nākamajā citēšanas reizē šis 
dokuments tiek apzīmēts ar to pašu skaitli. 

 

 Ja tekstā tiek iekļauti tieši vai netieši 
citējumi, dokumenta uzrādītajam kārtas 
skaitlim pievieno arī lappušu numurus. 



Mainīgās piezīmes 
 Šī norāžu metode paredz, ka aiz citējumiem 

u.tml.kāpinātie cipari apzīmē piezīmes, kas 

atbilstoši to secībai tekstā dotas lappuses, 

nodaļas vai teksta beigās.  Atsauces var 

tikt izvietotas parindēs lappuses apakšā vai 

piezīmju sarakstā darba beigās. 

 

 Šīs piezīmes var būt arī komentāri, kas ne 

katrreiz ietver atsauces. 



Norādes pirmā elementa un datējuma metode 

  Tekstā pēc citējuma iekavās tiek uzrādīts 

citējamā dokumenta pirmais elements (autors vai 

nosaukums) un izdošanas gads. 

 

 Ja pirmais elements tekstā nav minēts, iekavās 

norāda tikai izdošanas gadu, ja nepieciešams, arī 

lappušu numurus. 

 

 Ja vairākiem darbiem pirmais elements un 

izdošanas gads sakrīt, tos var apzīmēt ar 

mazajiem burtiem (a,b,c), kas seko aiz iekavās 

ietvertā gadskaitļa. 



Paldies par Jūsu ārkārtīgi 

lielo pacietību noskatoties 

šo prezentāciju 


