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Latvijas Kultūras akadēmijā kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādi, to 

noformējumu un vērtēšanu detalizēti reglamentē vairāki nolikumi: Nolikums par kursa 

darbiem, Nolikums par bakalaura un maģistra studiju programmu gala pārbaudījumiem, 

Nolikums par jaunrades darbiem akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Laikmetīgās 

dejas māksla”, Nolikums par jaunrades darbiem akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Mākslas” un akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” 

apakšprogrammās, Nolikums par jaunrades darbiem akadēmiskajā bakalaura studiju 

programmā “Audiovizuālā māksla”, Nolikums par maģistra darbiem akadēmiskajā 

maģistra studiju programmā “Audiovizuālā un skatuves māksla” un Nolikums par kursa un 

bakalaura darbu izstrādi Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes 

kopīgajā bakalaura studiju programmā “Radošās industrijas”. Kursa, bakalaura un maģistra 

darbu izstrādes konkrētie termiņi katra studiju gada sākumā tiek apstiprināti augstskolas 

akadēmiskajā kalendārā. 

Šajos metodiskajos norādījumos galvenokārt skaidroti bakalaura un maģistra 

studiju programmās paredzēto studentu pētniecisko kursa, bakalaura un maģistra darbu un 

gala pārbaudījumu radošo darbu teorētisko pamatojumu izstrādes un noformējuma 

normatīvi, kā arī bibliogrāfisko atsauču un norāžu veidošanas principi. 

I. Kursa, bakalaura un maģistra darba izstrāde un iesniegšana aizstāvēšanai 

Kursa darbs ir individuāls un patstāvīgs teorētisks pētniecisks vai radošs darbs 

bakalaura studiju programmās. Bakalaura studiju programmā “Mākslas” 2. un 3. kursā 

studenti savos pētnieciskajos darbos pēta viņus interesējošās izvēlētās studiju programmas/ 

apakšprogrammas/ specializācijas tēmas, lai apliecinātu savas teorētiskās zināšanas, 

attīstītu pētniecības prasmes un kompetenci. Kursa darba tēmas izpēte balstās speciālās 

literatūras studijās, patstāvīgos pētījumos un apkopotā faktu (datu) materiāla analīzē. 

2. kursā izstrādātais kursa darbs apliecina studenta spēju pamatot pētījuma aktualitāti, 

izstudēt pieejamo literatūru un kursa darbā izklāstīt gūtās atziņas, prasmi apkopot un 

analizēt savākto faktu (datu) materiālu un izmantot atbilstošas pētniecības metodes, kā arī 

noformēt tekstu atbilstoši akadēmiskās rakstīšanas prasībām. 3. kursā izstrādātajā kursa 

darbā students bez jau minētajām zināšanām un prasmēm apliecina arī spēju izdarīt 

patstāvīgus secinājumus, tos prezentēt un aizstāvēt. 

Bakalaura un maģistra darbs ir individuāls un patstāvīgs teorētisks pētniecisks 

vai jaunrades darbs, ko akadēmiskā grāda pretendents aizstāv kā studiju programmas gala 

pārbaudījumu. Bakalaura un maģistra darbs apliecina Latvijas izglītības klasifikācijā 

noteikto zināšanu, prasmju un kompetences kopumu, pētnieciskās, radošās un akadēmiskās 

rakstīšanas prasmes. Bakalaura un maģistra darba aizstāvēšanas laikā studentam ir jāparāda 

savas zināšanas un spējas izklāstīt darba saturu un pētījuma rezultātus, orientēties pētāmās 

tēmas problemātikā, argumentēti pamatot savus spriedumus.  

Bakalaura darbs ir akadēmisko bakalaura studiju programmu noslēguma darbs. 

Pilnveidojot iepriekšējos studiju gados apgūtās pētnieciskā darba iemaņas un balstoties uz 

aktuālo teorētisko koncepciju un kultūras jomas praktiskās pieredzes analīzi un izpēti, 

akadēmiskā grāda pretendents apliecina prasmi orientēties pētāmās tēmas problemātikā un, 

teorētiskajā literatūrā, apkopot un sistematizēt faktu (datu) materiālu, analizēt un kritiski 

vērtēt avotus un viedokļus, izdarīt patstāvīgus un argumentētus secinājumus.  

Maģistra darbs ir augstākā līmeņa akadēmisko studiju programmas noslēguma 

darbs, kurā akadēmiskā grāda pretendents apliecina padziļināti apgūtās teorētiskās 
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zināšanas, pētniecības iemaņas un prasmes izvēlētajā zinātnes vai mākslas jomā. Maģistra 

darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums ar oriģināliem secinājumiem un zinātniski teorētisku 

jaunpienesumu, tas apliecina studenta spēju veikt pētījumu ar novitātes vai praktiskā 

lietojuma elementiem. 

Kursa, bakalaura un maģistra darbu forma – pētnieciskais vai jaunrades darbs – 

atbilst studiju programmas, apakšprogrammas vai specializācijas specifikai un par to lemj 

studiju programmu pārraugošā katedra.  

Kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādē ir vairāki posmi. 

1) Pētnieciskā darba temata izvēle. Pirms kursa, bakalaura vai maģistra darba 

temata pieteikuma iesniegšanas studentam ir jābūt vispārējam priekšstatam par iecerētā 

darba ideju un temata aktualitāti un jāspēj pamatot savu izvēli. Konsultējoties ar izvēlēto 

darba vadītāju, students pieteikumā formulē pētāmo problēmu un galveno pētniecisko 

jautājumu un ieraksta tēmas izstrādei nepieciešamo un pieejamo literatūru un informācijas 

avotus. Tematu (darba virsrakstu, ja nepieciešams, arī apakšvirsrakstu) pieteikumā formulē 

latviešu un angļu valodā.  

Iesniegtie pieteikumi tiek apkopoti Studiju departamentā un nodoti izskatīšanai un 

apstiprināšanai profilējošajām katedrām (profilējošā katedra ir tā katedra, kuras sastāvā ir 

darba vadītājs un kuras kompetencē esošās nozares tēmu students izvēlējies).  

LKA noteiktajos termiņos pieteikumi katedrā tiek izvērtēti un apstiprināti. 

Atbilstoši docētāju plānotajām akadēmiskajām slodzēm un specializācijai tiek apstiprināti 

pētnieciskā darba vadītāji (vajadzības gadījumā arī konsultanti), 3. kursa kursa darbiem, 

bakalaura un maģistra darbiem – arī recenzenti. Ja temata pieteikumu katedra neapstiprina, 

studentam, konsultējoties ar katedras vadītāju un/vai eventuālo darba vadītāju, 

akadēmiskajā kalendārā noteiktajā termiņā Studiju departamentā jāiesniedz jauns 

pieteikums, kuru profilējošā katedra skata atkārtoti.  

Ja pētnieciskā darba izstrādes gaitā rodas nepieciešamība apstiprināto temata 

formulējumu precizēt vai pat mainīt, students akadēmiskajā kalendārā noteiktajā termiņā 

un saziņā ar darba vadītāju par to raksta iesniegumu profilējošajai katedrai. 

2) Pētnieciskā darba izstrādes pirmais posms. Problēmjautājumu definēšana, 

tiem pakārtotas pētījuma struktūras mērķtiecīga plānošana, tēmas izstrādei nepieciešamo 

un pieejamo informācijas avotu apkopošana un atlase, izmantoto avotu un literatūras 

(bibliogrāfijas) provizoriska saraksta izveide, galveno teorētisko pieeju un empīrisko datu 

ieguves metožu (ja paredzēts tādas izmantot) izvēles pamatojums. Vienlaikus izstrādājams 

darba struktūras uzmetums (satura rādītāja darba variants). 

Bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem pēdējā studiju semestrī 

obligāti jāsaņem ieskaite priekšaizstāvēšanā, kurā tiek prezentēta pētījuma ideja un tās 

pamatojuma kopsavilkums, pētāmais jautājums, pētījuma mērķi un uzdevumi, struktūra 

(satura rādītājs), izmantojamo avotu un literatūras saraksts un citi iepriekš iesniegtajā 

priekšaizstāvēšanas ziņojumā aplūkotie noslēguma darba aspekti. Bakalaura un maģistra 

darbu priekšaizstāvēšanas kārtību katram studiju gadam apstiprina ar LKA rīkojumu. 

3) Pētnieciskā darba izstrādes otrais posms. Pētnieciskā darba gala varianta 

izstrāde. Bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem tā izstrādes gaitā jāņem 

vērā priekšaizstāvēšanā saņemtie ieteikumi darba uzlabošanai un tēmas izpētes līmeņa 

padziļināšanai.  
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4) Pētnieciskā darba iesniegšana aizstāvēšanai. Kursa, bakalaura un maģistra 

darbi LKA akadēmiskajā kalendārā paredzētajos termiņos iesniedzami Studiju 

departamentā. Pirms izdrukāšanas darbu saglabā PDF formātā, jo, drukājot Word failu, 

iespējamas nevēlamas formatējuma izmaiņas. Otrā un trešā kursa kursa darbi iesniedzami 

iesieti vienā eksemplārā, savukārt bakalaura un maģistra darbi iesniedzami divos 

eksemplāros: viens eksemplārs, kas pēc aizstāvēšanas tiek nodots LKA bibliotēkai, 

iesienams cietos vākos, otro eksemplāru, kas pēc aizstāvēšanas tiek atdots atpakaļ autoram, 

var iesiet mīkstajos vākos. Kursa, bakalaura un maģistra darbs LKA noteiktajā kārtībā par 

darbu elektronisko iesniegšanu vienlaikus jāiesniedz arī elektroniskas kopijas veidā PDF 

formātā. Elektroniskā kopija tiek pārbaudīta vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles 

sistēmā un arhivēta LKA noteiktajā kārtībā.  

5) Pētnieciskā darba aizstāvēšana un vērtēšana.  

Kursa darbi. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mākslas” 2. kursa 

studentu kursa darbu vērtē darba vadītājs, bet 3. kursa studentu kursa darbu – profilējošās 

katedras izveidota komisija, kuras sastāvā ir arī darba vadītājs un/vai recenzents.  

Kursa darba aizstāvēšanas procedūru veido: a) kursa darba autora īss ziņojums (līdz 

5 min.) par temata izvēles motivāciju un svarīgākajām darba atziņām; b) kursa darba 

vadītāja un/vai konsultanta atsauksme par sadarbību ar studentu darba izstrādes gaitā un 

izvirzīto uzdevumu izpildi; c) kursa darba recenzijas noklausīšanās (līdz 7 min.); 

d) debates; e) studenta atbildes uz recenzijā izteiktajiem un klātesošo uzdotajiem 

jautājumiem un galavārds. 

Kursa darbu vērtējumu nosaka šādi kritēriji: 

• pētniecības vai jaunrades darba tēmas novitāte un studenta spējas to izstrādāt 

• pētījuma tēmas un ideju formulējuma precizitāte un ideju risinājuma loģiskā secība; 

• darba teorētiskās un empīriskās daļas sabalansētība, pētījuma struktūra; 

• tēmas pētnieciskais vai radošais resurss; 

• radošās ieceres realizācijas līmenis; 

• pētniecības darba noformējums; 

• jaunrades darba profesionālā kvalitāte; 

• studenta spēja izdarīt un pamatot secinājumus, kas izriet no iepriekšējā izklāsta; 

• pētniecības darba valodas gramatiskā un stilistiskā puse pamattekstā un anotācijās; 

• spēja darbu izstrādāt noteiktajos termiņos; 

• bibliogrāfisko norāžu un atsauču noformējums atbilstoši LKA Metodisko norādījumu 

prasībām. 

Bakalaura un maģistra darbi. Bakalaura un maģistra darbus vērtē studiju 

programmu gala pārbaudījumu komisijas, kas ar LKA rektora rīkojumu tiek veidotas 

katram studiju gadam un kuru sastāvu un darba organizēšanu reglamentē Nolikums par 

gala pārbaudījumu komisijām.  

Noslēguma darbs tiek aizstāvēts atklātā gala pārbaudījumu komisijas sēdē valsts 

valodā. Ja noslēguma darba temats paredz īpašas prasības attiecībā uz svešvalodu 

lietojumu vai saistību ar noteiktu kultūru, apspriešana daļēji var notikt attiecīgajās valodās.  
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Noslēguma darbu aizstāvēšana un vērtēšana studiju programmās reglamentēta 

nolikumos par gala pārbaudījumiem. Akadēmiskajās bakalaura un maģistra studiju 

programmas “Mākslas” noteikta šāda noslēguma darbu aizstāvēšana kārtība. 

• Bakalaura vai maģistra gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs ziņo par 

pretendentu, nosauc aizstāvamā darba tematu, darba vadītāju un recenzentu. 

• Vārds tiek dots bakalaura vai maģistra grāda pretendentam – aizstāvamā noslēguma 

darba autoram. Pretendentam atvēlētais uzstāšanās laiks ir līdz 7 minūtēm, kuru laikā 

pretendents iepazīstina komisiju ar temata izvēles pamatojumu un aktualitāti, pētījuma 

mērķi un uzdevumiem, teorētisko pamatojumu un izmantotās empīrisko datu ieguves 

metodēm (ja paredzēts empīrisks pētījums), pētījuma pamatnostādnēm (nepārstāstot 

darba saturu) un galvenajiem secinājumiem. 

• Gala pārbaudījumu komisijas locekļi un citi klātesošie var uzdot jautājumus par 

aizstāvamo darbu. 

• Uzstājas bakalaura vai maģistra darba zinātniskais vadītājs, iepazīstinot ar bakalaura 

vai maģistra grāda pretendenta pētnieciskā darba gaitu, problēmām un novērtējot 

paveiktā rezultātus. Maksimālais uzstāšanās ilgums – 5 minūtes. 

• Vārds tiek dots aizstāvamā bakalaura vai maģistra darba recenzentam, kurš analizē un 

vērtē aizstāvēšanai iesniegto darbu, nepārsniedzot 20 minūšu uzstāšanās ilgumu. Pēc 

recenzenta uzstāšanās komisijas locekļi aicina aizstāvamā darba autoru atbildēt uz 

recenzenta izteiktajām piezīmēm un jautājumiem. 

• Akadēmiskā grāda pretendentam ir tiesības teikt noslēguma vārdu 

Darbu vērtējumu nosaka šādi kritēriji: 

• pētniecības vai jaunrades darba tēmas novitāte un studenta spējas to izstrādāt – darba 

atbilstība studiju programmas līmenim; 

• pētījuma vai jaunrades darba temata un ideju formulējuma precizitāte; 

• ideju risinājuma loģiskā secība un tās atspoguļojums darba struktūrā; 

• darba teorētiskās un empīriskās daļas sabalansētība; 

• darbā izmantotās literatūras aktualitāte un studenta orientēšanās zinātniskajā literatūrā 

par pētījuma tēmu; 

• akadēmiskā grāda pretendenta spējas izdarīt un pamatot secinājumus, kas izriet no 

iepriekšējā izklāsta; 

• pētniecības darba valodas gramatiskā un stilistiskā puse kā darba pamattekstā un 

anotācijās; 

• jaunrades darba stilistiskā vienotība un izteiksmes līdzekļu atbilstība darba ievirzei; 

• studenta spējas akadēmiski oponēt darba recenzentam darba aizstāvēšanas sēdē, 

• bibliogrāfisko norāžu un atsauču noformējums atbilstoši LKA Metodisko norādījumu 

prasībām; 

• darba praktiskā pielietojamība; 

• pētniecības darba noformējums. 
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II. Kursa, bakalaura un maģistra darba noformējums un apjoms 

Darbu noformē datorrakstā uz baltām A4 standartformāta lapām, kurām apdrukāta 

viena lapas puse (kursa darbam var būt apdrukātas abas lapas puses; rakstot darbu 

izdrukāšanai uz lapas abām pusēm, ieteicams uzstādīt lapai spoguļskata parametrus: 

izvēlnē “Cilnes lappuses izkārtojums” (Layout) grupā “Lappuses iestatīšana” (Page Setup) 

sarakstā Multiple pages izvēlas Mirror margins. 

Lapas numurē ar arābu cipariem, ko, izmantojot datora iestatījumus, liek apakšā 

lapas vidū vai labajā pusē. Numerācijā ieskaita visas darba lapas, izņemot dokumentāro 

lapu, numerāciju parāda, sākot ar lapu, kas seko titullapai. 

Lapas iestatījums: kreisā mala – 30 mm, labā mala – 20 mm; augšā 30 mm, 

apakšā – 20 mm. Tekstam jābūt vienmērīgi abpusēji izlīdzinātam (Justify), atsauces līdzina 

pēc kreisās malas (Align Left). 

Pamattekstā jālieto Times New Roman fonta 12 punktu lieluma burti, nodaļu 

virsrakstu burtu lielums 14 punkti, apakšnodaļu – 12 punkti (treknraksts). Atstarpe starp 

rindām 1.5 intervāls. Jaunu rindkopu sāk ar atkāpi 1,27 cm. Rindkopā jābūt vairāk nekā 

vienam teikumam. Atstarpe starp rindkopām tikpat liela kā starp rindām. Pirms un pēc 

tabulām un attēliem jāatstāj viena tukša rinda. Zemsvītras tekstam ieteicams lietot 10 vai 

11 punktu lieluma burtus, atstarpe star rindām 1.0, starp rindkopām – 1.5. 

Katru nodaļu sāk jaunā lappusē, bet apakšnodaļu – nē. Lapai nevajadzētu beigties 

ar apakšnodaļas vai paragrāfa virsrakstu. Nodaļu un sadaļu (anotācija, saturs, ievads, 

nobeigums, secinājumi, izmantoto avotu un literatūras saraksts) virsrakstus raksta ar 

LIELAJIEM BURTIEM, bet apakšnodaļu virsrakstus – ar mazajiem burtiem treknrakstā 

(bold), izmantojot lielo sākuma burtu. Virsrakstos punktu liek pēc katra virsraksta 

numerācijas skaitļa, bet virsraksta beigās punktu neliek, pārnesumus tajos nelieto. 

Ieteicams izvairīties no gariem virsrakstiem, bet, ja virsraksts ir garāks par vienu rindu, tad 

intervāls starp virsraksta rindām (Line Spacing) ir 1 (Single). Pirmā līmeņa virsrakstus 

(piemēram, 1. nodaļa, ievads, avotu un literatūras saraksts) izkārto centrēti pa horizontāli 

un formatē ar 24 punktu atkāpi pirms (spacing before) virsraksta un 12 punktu atkāpi pēc 

(spacing after) virsraksta, apakšnodaļu virsrakstus raksta lapas kreisajā malā bez atkāpes 

un formatē ar 12 punktu atkāpi pirms un 6 punktu atkāpi pēc virsraksta. 

Darba apjoms. LKA Senāta apstiprinātajos nolikumos noteikts darbu minimālais 

un maksimālais apjoms.  

Kursa darba tekstuālajai daļai (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm 

un citām zemsvītras piezīmēm): 

2. kursā no 60 000 līdz 75 000 rakstzīmēm (ar atstarpēm),  

3. kursā – no 70 000 līdz 85 000 rakstzīmēm (ar atstarpēm). 

Noslēguma darba tekstuālajai daļai (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar 

atsaucēm un citām zemsvītras piezīmēm): 

bakalaura darbiem 120 000–150 000 rakstzīmes (ar atstarpēm), 

maģistra darbiem 150 000–200 000 rakstzīmes (ar atstarpēm). 

Mākslinieciskās jaunrades darba teorētiskais pamatojums (no ievada līdz 

secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm un citām zemsvītras piezīmēm, bet neskaitot jaunrades 

darba – tulkojuma, lugas, scenārija u. tml. tekstu): 
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bakalaura darbiem bakalaura studiju programmā “Mākslas” 40 000–60 000 

rakstzīmes (ar atstarpēm), apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” – 20 000–

40 000 rakstzīmes; bakalaura studiju programmās “Audiovizuālā māksla” un “Laikmetīgās 

dejas māksla” 40 000–60 000 rakstzīmes (ar atstarpēm);  

maģistra darbiem maģistra studiju programmā “Audiovizuālā un skatuves māksla” 

75 00–125 000 rakstzīmes (ar atstarpēm), maģistra studiju programmā “Mākslas” 60 000 –

 75 000 rakstzīmes (ar atstarpēm). 

III. Kursa, bakalaura un maģistra darba struktūra 

Titullapa. [Sk. 1. pielikumu.] 

Anotācijas (latviešu un angļu valodā, bakalaura studiju programmas “Mākslas” 

Starpkultūru sakaru apakšprogrammas studentu bakalaura darbiem – arī specializācijas 

valodā). Anotācijā tiek norādīts darba temats un mērķi, īsi raksturota teorētiskā pieeja, 

pētniecības metodes un galvenie rezultāti. Anotācijas apjoms – apmēram 1500 zīmju 

(ieskaitot intervālus). Anotāciju katrā valodā raksta jaunā lapā. Tajā pašā lapā pēc 

anotācijas tiek ievietoti 3–6 atslēgvārdi, kas raksturo darba tematu un pētījuma būtību. 

Atslēgvārdi izkārtojami alfabētiskā secībā. 

Satura rādītājs. Tajā norāda darba nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus, kā arī 

obligātās sadaļas (ievads, nobeigums, secinājumi, izmantotie avoti un literatūra), 

pielikumus (ja tādi ir) un atrašanās lappusi. Nodaļas un apakšnodaļas numurē ar arābu 

cipariem. Anotācijas un dokumentāro lapu satura rādītājā nenorāda. Ja satura rādītāju 

Microsoft Word pirms darba izdrukāšanas neveido automātiski, ieteicams pārbaudīt, vai 

virsrakstu formulējumi tekstā un rādītājā sakrīt, kā arī norādīto lappušu atbilstību. 

[Sk. 2. pielikumu.] 

Ievads. Ievadā pamato temata izvēli un aktualitāti, kā arī formulē pētāmās 

problēmas (pētījuma jautājumu vai izvirzīto hipotēzi), darba mērķi un uzdevumus, apraksta 

izmantotās pētniecības metodes un pamato to izvēli, sniedz īsu pētījuma teorētiskās 

literatūras un avotu raksturojumu (ja to nav paredzēts darīt darba teorētiskajā daļā), pamato 

darba struktūru un vajadzības gadījumā arī pētījuma hronoloģiskos ietvarus. 

Nodaļas ar apakšnodaļām. Tā ir darba pamatdaļa, kas ietver pētāmās problēmas 

analīzi un studenta veiktā pētījuma izklāstu. Nodaļā jābūt vismaz divām apakšnodaļām. 

Daļu, nodaļu un apakšnodaļu skaits atkarībā no katra darba apjoma un satura var būt 

atšķirīgs, bet vēlams, lai darba struktūra būtu samērīga. Katrai apakšnodaļai jābūt vismaz 

divas lappuses garai. Nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem precīzi jāatspoguļo saturs. 

Katras nodaļas nobeigumā var formulēt secinājumus. Jaunrades darbu teorētiskajā 

pamatojumā tiek aplūkoti darba teorētiskie aspekti, raksturots izmantotais avots tā autors, 

izklāstīta jaunrades darba iecere, raksturota tā struktūra, mākslinieciskie aspekti, 

profesionālie paņēmieni, to mērķtiecīga un pamatota lietošana minētajā darbā, sniegts 

radošā darba īstenošanas gaitas apraksts un rezultātu analīze. 

Nobeigums. Nobeigumā tiek raksturoti pētījuma rezultāti, konstatēts, vai sasniegts 

pētījuma mērķis un izpildīti uzdevumi, kā arī izklāstīti apsvērumi par to, kāda pētījuma 

problēmas daļa uzskatāma par izpētītu un kāda atbilstošajā tematikā ir nākotnes pētījumu 

perspektīva.  

Secinājumi. Galvenie secinājumi par visiem pētījuma uzdevumiem un slēdzieni, 

kas izriet no visa darba satura. Secinājumus ieteicams strukturēt tēžu formā. Var iekļaut arī 
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ieteikumus, ja tādi formulēti pētījuma rezultātā. Secinājumus var apkopot darbā izklāstītajā 

secībā vai pēc to svarīguma. Secinājumu daļā tikai paša autora atziņas, kas izriet no 

iepriekšējā izklāsta. 

Izmantotie avoti un literatūra. [Sk. ieteikumus šo norādījumu 12.–13. lpp.] 

Pielikumi (ja tādi nepieciešami). Pielikumos var iekļaut ilustratīvo materiālu, 

interviju transkripcijas, anketu paraugus, dokumentus vai to fragmentus, statistiskās 

tabulas, shēmas, kartes un citus ar pētāmo tēmu saistītos materiālus. Pielikumu apjomu un 

noformējumu ieteicams saskaņot ar darba vadītāju. Pielikumus numurē ar arābu cipariem, 

norādot katra pielikuma nosaukumu. Uz pielikumiem vēlams atsaukties pamattekstā. Ja 

pielikumos izmantoti citu autoru darbi, fotogrāfijas, zīmējumi un citi materiāli vai idejas, 

piezīmē pie katra pielikuma vai kopējā sarakstā obligāti jānorāda to avoti. Pielikumu 

lappusēs turpina iepriekš sākto lappušu numerāciju. Satura rādītājā var norādīt katru 

pielikumu ar tā virsrakstu un lappusi, bet var arī vienkārši rakstīt “Pielikumi” (vai 

“Pielikums”, ja tāds ir tikai viens) un atbilstošo lappusi. 

Dokumentārā lapa. Kursa, bakalaura, maģistra darbiem – atbilstoši paraugam 3., 

4. un 5. pielikumā noformēta dokumentārā lapa ar autora parakstītu (parakstīšanai izmanto 

zilas krāsas pildspalvu) apliecinājumu, ka darbs izstrādāts patstāvīgi; uz visiem 

izmantotajiem citu autoru darbos apkopotajiem datiem, atziņām un viedokļiem dotas 

precīzas bibliogrāfiskās norādes un atsauces; iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst 

izdrukai. Dokumentārajā lapā norāda arī precīzu darba apjomu (no ievada līdz 

secinājumiem ieskaitot) rakstzīmēs, to nenumurē un satura rādītājā nemin.  

Pirms darba iesniegšanas Studiju departamentā dokumentārajā lapā vadītājs ar savu 

parakstu apliecina, ka darbs rekomendējams aizstāvēšanai. Ja apstiprinātais darba vadītājs 

izlemj to nedarīt, šāds lēmums tiek pamatots rakstiskā atzinumā, bet studentam ir tiesības 

izvēlēties – pārstrādāt darbu vai iesniegt to aizstāvēšanai bez izmaiņām (tādā gadījumā 

pirmajam kursa darbam profilējošā katedra nozīmē recenzentu, bet otrajam kursa darbam, 

bakalaura vai maģistra darbam – otru recenzentu). 

IV. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces 

Bibliogrāfiskās norādes tiek izmantotas avotu un literatūras saraksta, kā arī 

atsauču noformēšanā. Tās sniedz pamatziņas izmantotā informācijas avota identifikācijai 

un raksturošanai, konkretizē tā precīzu atrašanās vietu izmantotajā materiālā (piemēram, 

laikrakstā, žurnālā, rakstu krājumā, internetā jeb globālajā tīmeklī). 

Bibliogrāfiskajā norādē iekļaujamos elementus (obligātos un fakultatīvos) un to 

secību, kā arī dalītājzīmju (punkts, semikols, vienādības zīme, komats, kols, 

kvadrātiekavas vai apaļās iekavas) lietojumu nosaka standarts. Latvijā ir adaptēti 

starptautiskie bibliogrāfisko norāžu standarti (kopš 2010. gada 14. oktobra spēkā ir 

standarts LVS ISO 690:2010 Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas bibliogrāfiskām 

norādēm un atsaucēm informāciju resursos). Publicēti arī speciāli metodiskie līdzekļi 

(sk., piemēram, LKA bibliotēkā pieejamo izdevumu: Baiba Mūze, Daina Pakalna, Iveta 

Kalniņa (2005). Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds).  

Jāņem vērā, ka Latvijas un citu pasaules valstu akadēmiskajos apgādos, 

zinātniskajos žurnālos un augstskolās tiek izmantoti dažādi bibliogrāfisko norāžu un 

atsauču veidošanas jeb bibliogrāfisko noformējuma stili, kuri atšķiras ar norādes elementu 

secību, dalītājzīmju lietojumu u. tml. Bibliogrāfiskā noformējuma prasības var būt 
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atšķirīgas arī vienā augstskolā – atkarībā no tā, vai teksts tiek gatavots kā studiju 

programmas noslēguma darbs, publikācija zinātnisko rakstu krājumā, konferences 

uzstāšanās kopsavilkums (tēzes). Galvenais nosacījums akadēmiskajā rakstīšanā, veidojot 

avotu un literatūras sarakstu un atsauces tekstā, ir ievērot precizitāti un konsekventi ievērot 

vienu stilu. 

Vācot materiālus pētnieciskajam darbam, ieteicams pievērst uzmanību tam, kā 

veidotas bibliogrāfiskās norādes jaunākajās akadēmiskajās publikācijās Latvijā un ārzemēs 

(arī Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājumos “Kultūras krustpunkti” – drukātajā un 

elektroniskajā versijā). Taču jārēķinās ar to, ka kursa, bakalaura un maģistra darbu 

noformējumam var tikt izvirzītas atšķirīgas prasības nekā monogrāfijām un publikācijām 

akadēmiskajos izdevumos, piemēram, atsauces jānoformē kā zemsvītras piezīmes lapas 

apakšā.  

Tāpat var izmantot bibliotēku elektroniskajos kopkatalogos pieejamās izdevumu 

bibliogrāfiskās ziņas, bet tās nevar mehāniski kopēt, jo satur arī specifisku informāciju un 

ir veidotas pēc citām prasībām, piemēram, tajās ir pavisam cita elementu secība un 

dalītājzīmju lietojums. Noteikti jāņem vērā, ka viena darba ietvaros jāievēro vienāda 

pieeja, un tas attiecas arī uz šķietami maznozīmīgām detaļām (piemēram, ja literatūras 

sarakstā raksta pilnu autora vārdu, tas jādara visos gadījumos).  

Kursa, bakalaura un maģistra darba avotu un literatūras sarakstā bibliogrāfisko 

norāžu struktūrā pieņemts iekļaut šādus elementus: 1) galvenā atbildība; 2) izdošanas 

laiks / datējums; 3) nosaukums (un pakārtotais nosaukums, ja tāds ir; vajadzības gadījumā 

arī citas nosaukumziņas); 4) izdevums vai sējums (atkārtotiem izdevumiem, 

seriālizdevumiem, kopoto rakstu sējumiem u. tml.); 5) izdošanas vieta un izdevējs.  

Galvenā atbildība – autora (autoru) vai zinātniskā redaktora (nejaukt ar literāro 

redaktoru!) vai krājuma sastādītāja uzvārds un vārds; var būt arī institūcija, kas darbu 

sagatavojusi.  

Ja izdevumā atbildīgās personas vai institūcija nav uzrādītas vai to ir vairāk nekā 

trīs, tad bibliogrāfisko norādi veido bez galvenās atbildības, resp., pirmais elements tad ir 

nosaukums.  

Personvārdi rakstāmi nominatīvā un aprakstāmajā informācijas avotā sniegtajā 

formā un valodā (līdz ar to nav izslēgts, ka, piemēram, grāmatas autora uzvārda rakstība 

tekstā un atsaucē var atšķirties). Autoru, sastādītāju u. c. galvenajā atbildībā minēto 

personu vārdus studiju darbos tiek rekomendēts transkribēt pilnībā, bet pieļaujama arī to 

reducēšana līdz iniciālim. Tā kā studentu darbos bibliogrāfiskās norādes izmanto avotu un 

literatūras sarakstā, kas tiek kārtots alfabētiskā secībā, kā pirmo raksta autora uzvārdu (tas 

attiecas uz bibliogrāfiskās norādes sākumu; ja persona minēta tālāk, piemēram, kā rakstu 

krājuma atbildīgais redaktors monogrāfisko izdevumu daļas aprakstā, tad sāk ar vārdu vai 

iniciāli). Lai būtu skaidrs, kurš ir autora uzvārds, aiz tā parasti liek komatu, bet pēc tam 

raksta vārdu vai iniciāli. 

Nosaukums – parasti nosaukums atšķir izdevumu no citiem tekstiem. Ja 

nosaukumu veido kopnosaukums un pakārtotais nosaukums, starp tiem liek punktu un 

atstarpi. Ja nosaukums sastāv no divām vai vairākām daļām, tās atdala ar kolu; 

apakšvirsrakstu, kas saistīts ar nosaukumu un ir tam pakārtots, raksta ar mazo burtu. 

Avotu un literatūras sarakstā nosaukumu nedrīkst saīsināt, jādod arī 

papildnosaukumi tieši tādā veidā, kādā tie ir grāmatas titullapā (un/vai titullapas otrajā 

pusē vai teksta beigās ievietotajās bibliogrāfiskajās ziņās). Nosaukumu un pakārtoto 
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nosaukumu pārraksta izdevumā uzrādītajā veidā un valodā atbilstoši attiecīgās valodas 

ortogrāfijai. Ja nosaukums ir kādā mazāk zināmā svešvalodā, aiz oriģinālvalodā uzrādītā 

nosaukuma kvadrātiekavās ieteicams pievienot tā tulkojumu latviešu valodā.  

Ja darbā nav izmantota visa grāmata, bet, piemēram, kāds raksts no rakstu krājuma, 

tad vispirms norāda izmantotā raksta autoru, raksta nosaukumu, bet pēc tam sniedz ziņas 

par pašu krājumu. Līdzīgi apraksta arī rakstus no žurnāliem, avīzēm u. c. periodiskiem 

izdevumiem. Lai bibliogrāfiskajā aprakstā kolektīvās monogrāfijas, rakstu krājuma u. tml. 

(bet ne žurnālu, laikrakstu u. c. periodisko izdevumu!) daļas aprakstu, būtu vieglāk nošķirt 

no pašas grāmatas apraksta, pēc nosaukuma raksta «No:» (tāpat arī svešvalodās 

publicētajiem darbiem, piemēram angļu un vācu valodā «In:», krievu valodā «В кн.:»).  

Lai būtu vieglāk identificēt izdevumu, grāmatas vai seriālizdevuma (periodiskā 

izdevuma, gadagrāmatas, rakstu krājuma u. tml.) nosaukums vienmēr tiek rakstīts 

kursīvā (slīprakstā). 

Angļu valodā grāmatu (bet ne atsevišķu rakstu!) nosaukumā visus pamatvārdus 

raksta ar lielo burtu, t. i., ne tikai teikuma pirmo vārdu, bet arī visus sekojošos vārdus, 

izņemot artikulus (a, an, the), prepozīcijas neatkarīgi no to garuma (to, on, for, after, 

among, between utt.), saikļus (but, and, or utt.) un pakārtotos saikļus (as, because, 

although, if utt.). Ja artikuls vai prepozīcija virsrakstā ir pēc punktuācijas (. : ! ?), to arī 

raksta ar lielo burtu. 

Izdošanas laiks / datējums – izdevuma izdošanas, publicēšanas, izplatīšanas 

datējums; elektroniskajiem resursiem – skatīšanas datums.  

Publicēšanas datējumu bibliogrāfiskā apraksta noformējumā ieteicams rakstīt aiz 

galvenās atbildības, lai vajadzības gadījumā varētu vieglāk pielāgoties t. s. Hārvardas (jeb 

autora – datējuma) sistēmai, kur atsauces tiek liktas iekavās tekstā. Izdošanas gadu var 

rakstīt arī kopā ar citām izdošanas ziņām bibliogrāfiskās norādes beigās, taču svarīgi 

konsekventi ievērot vienu stilu un nejaukt tos kopā.  

Ja izdevuma izdošanas (publicēšanas, izplatīšanas) datējums nav uzrādīts, bet to var 

noskaidrot, tad precīzu vai aptuvenu datējumu raksta kvadrātiekavās, piemēram, [1911] vai 

[195?], ja nē – kvadrātiekavās raksta [b. g.] (bez gada) vai [?].  

Dažkārt, kad izmantots darba atkārtots izdevums un būtiski norādīt tā 

pirmizdevuma gadu, pēc izdošanas gada liek slīpsvītru un raksta arī pirmizdevuma gadu 

(piemēram, 1990 / 1938) vai arī to norāda kvadrātiekavās (piemēram, [pirmizd. 1897]). 

Izdevums (monogrāfiju u. c. pirmizdevumu bibliogrāfiskajā aprakstā šāda 

elementa nav) – kurš izdevums («5. izd.»; «2. papild. izd.» u. tml.). Seriālizdevumiem – 

«sēj.» (sējums; tāpat citās valodās: «vol.» [volume], «Bd.» [Band], «т.» [том ]), laidiens 

(piemēram, Nr. 5, 1972). 

Izdošanas ziņas: kur izdevums izdots un kas ir tā izdevējs.  

Izdošanas vietu raksta nesaīsināti un nominatīvā. Ja izdevumā norādītas divas 

izdošanas vietas, jāmin abas, atdalot tās ar semikolu un atstarpi. Ja to ir vairāk nekā trīs, 

parasti norāda pirmo, pēc tam liek daudzpunkti un kvadrātiekavās raksta «u. c.» vai «etc.» 

(angļu valodā); «u. a.» (vācu valodā); «et al.» (latīņu valodā). Ja izdošanas vieta izdevumā 

nav norādīta, bet to var noskaidrot un ir lietderīgi uzrādīt, faktisko izdošanas vietu liek 

kvadrātiekavās, ja nē – kvadrātiekavās raksta «b. v.» (bez vietas) vai attiecīgi «S. l.» (Sine 

loco – bez vietas). Latvijā arī angļu valodā izdotajām grāmatām bibliogrāfiskajās norādēs 

kā izdošanas vietu pieņemts uzrādīt pilsētu, nevis valsti vai pavalsti (štatu). 
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Izdevēja nosaukumu uzrāda tā, kā tas sniegts izdevumā, atmetot vārdus 

‘izdevniecība’, ‘apgāds’ un to ekvivalentus, tāpat netiek uzrādīts izdevēja juridiskais 

statuss, izdevniecības (apgāda) nosaukumu pēdiņās neliek (piemēram, neraksta Apgāds 

“Zvaigzne ABC”, bet Zvaigzne ABC; ir arī izņēmumi, piemēram, Jāņa Rozes apgāds, LU 

Akadēmiskais apgāds). 

Apjoms – grāmatas lappuses, lapas, slejas.  

Grāmatas kopējo apjomu izmantoto avotu un literatūras sarakstā var nenorādīt, bet, 

ja norāda – tas jādara konsekventi viss sarakstā. Savukārt, ja darbā izmantota nevis visa 

grāmata, bet, piemēram, kolektīvās monogrāfijas sadaļa, raksts no rakstu krājuma vai 

žurnāla, obligāti jānorāda sākuma un beigu lappuses. Tāpat lappuse (lappuses) jānorāda 

tad, ja raksts publicēts laikrakstā, kurā ir vairāk nekā 8 lappuses. 

V. Avotu un literatūras saraksts 

Avotu un literatūras sarakstā ievieto visus darbā izmantotos avotus, darbus u. c. 

informācijas avotus, uz kuriem tekstā dotas atsauces. Tas nozīmē, ka katrai sarakstā 

minētajai bibliogrāfiskai norādei jābūt arī kādā no atsaucēm tekstā, un otrādi – visām 

atsaucēs esošajām bibliogrāfiskajām norādēm jābūt apkopotām darbā izmantoto avotu un 

literatūras sarakstā. Pirms darba galīgās versijas izdrukāšanas ieteicams arī pārliecināties, 

vai avotu, izmantotās literatūras u. c. informācijas avotu bibliogrāfiskais noformējums ir 

identisks.  

Visas sarakstā iekļautās bibliogrāfiskās norādes tiek kārtotas alfabētiskā secībā, 

resp., pēc autora, sastādītāja, atbildīgā redaktora uzvārda (ignorējot partikulas von, de, van 

u. tml.) vai darba nosaukuma pirmā burta (ja autors nav zināms vai darbam ir vairāk nekā 

trīs autori). Viena autora vairākus darbus ieteicams kārtot to izdošanas secībā (pēc 

izdošanas gada).  

Avotu un literatūras sarakstā visi ievietotie materiāli jānumurē (to ne vienmēr 

dara akadēmiskajās publikācijās, tāpat saskaņā ar Amerikas Psihologu asociācijas (APA, 

American Psychological Association) bibliogrāfisko norāžu veidošanas stilu). 

Latviešu, angļu, vācu un citās valodās izdotie darbi pēc valodas grupēti netiek. 

Turpretī, ja literatūras sarakstā ir darbi, kas rakstīti dažādās alfabētiskās sistēmās 

(piemēram, latīņu alfabētā un kirilicā), tad veido divas kopas, saglabājot numerācijas 

nepārtrauktību.  

Saraksta struktūru var veidot atbilstoši katrā konkrētā pētnieciskā darba izmantoto 

informācijas avotu skaitam un to veidu dažādībai. Ja pētījumā izmantoti pietiekami daudz 

un skaidri klasificējami avoti, sarakstu ieteicams dalīt apakšnodaļās: 1) avoti; 2) literatūra. 

Ja maģistra darbā izmantots ievērojams avotu un literatūras daudzums, var strukturēt arī 

galvenās sadaļas: avotu sadaļu – likumi un citi normatīvie akti, politikas plānošanas 

dokumenti, arhīvu un muzeju krājuma materiāli, statistika; literatūras sadaļu – 

monogrāfijas un rakstu krājumi, zinātnisko konferenču materiāli, žurnālu un avīžu raksti, 

rokraksti u. c. nepublicētie materiāli; tiešsaistes materiāli (mūsdienās gan nav pamata 

informācijas avotus grupēt pēc tā, vai tie pieejami papīra vai elektroniskā formā, tāpēc, 

piemēram, elektroniskajā zinātniskajā žurnālā publicēta raksta vai likuma bibliogrāfisko 

norādi kopā ar pārējām ievieto attiecīgajā sadaļā, bet kā tiešsaistes materiālus var nošķirt, 

piemēram, ziņu portālos vai mājas lapās iegūtos datus un informāciju). Tā kā dažādās 

zinātņu nozarēs un apakšnozarēs šādu sarakstu veidošanā mēdz būt atšķirīgas tradīcijas, 

par to struktūru un sadaļu nosaukumiem ieteicams konsultēties ar darba vadītāju. Ja avotu 
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un literatūras sarakstā ir vairākas sadaļas, bibliogrāfiskās norādes katrā no tām kārto 

alfabētiskā secībā, visā sarakstā saglabājot vienlaidu numerāciju. 

Avotu un literatūras sarakstu veido, izmantojot intervālu 1 (Single) starp vienas 

bibliogrāfiskās norādes teksta rindām (Line spacing); attālums starp bibliogrāfiskajām 

norādēm (spacing before un spacing after) 6 pt. 

VI. Atsauču noformēšana 

Akadēmiskajā rakstīšanā pareizi noformētas atsauces nepieciešamas, lai identificētu 

ideju vai faktu avotus.  

Citāts ir cita autora radīta teksta fragmenta izmantojums, to skaidri atdalot no sava 

teksta (pēdiņas vai formatējums) un norādot atsauci uz autoru un darbu. Citātā nedrīkst 

neko mainīt, vienīgi izņemt dažus vārdus vai teikumus, to obligāti norādot ar (..) vai tml. 

Citātam ir jābūt saturiski saistītam ar tekstu.  

Parafrāze ir viedokļa, sprieduma un plašāku domu izteikšana saviem vārdiem, 

saglabājot to būtību, bet ne tā burtiski tā, kā attiecīgajā informācijas avotā. Tādējādi 

parafrāzēšana ir vispārpieņemts veids, kā pētnieciskajā darbā, ievērojot akadēmiskā 

godīguma principus, tiek pārstrukturēti un pārformulēti oriģināli izteikumi, atsevišķi vārdi 

aizvietoti ar sinonīmiem, obligāti atzīstot oriģinālavotus un norādot tos atsaucē. Atšķirībā 

no tiešā citāta, visos gadījumos, kad saviem vārdiem pārstāstīts cita autora viedoklis, 

sacītais, atzītais utt., pēdiņas nelieto.  

Atsauces obligāti nepieciešamas šādos gadījumos:  

1) ja tekstā minēts precīzs citāts,  

2) ja teksts satur cita autora idejas, atziņas u. tml. pārstāstu, 

3) ja tekstā izmantots skaitlisks materiāls, kas aizgūts no cita darba,  

5) ja tekstā pieminēts vai aprakstīts kāds piemērs vai vienreizējs gadījums, kas nav 

vispārzināms,  

5) ja tekstā izklāstīts kādas personas teiktais vai uzskati;  

6) ja tekstā minēts kāds avots, zinātnisks pētījums, raksts u. tml.; 

7) ja darbā vai tā pielikumā iekļautajam attēlam, diagrammai vai tabulai ir cits 

autors vai arī atspoguļotais materiāls aizgūts no cita darba. 

Atsauce nav nepieciešama vispārzināmai idejai vai izteicienam, kura autors nav 

identificējams. Gadījumos, kad rodas šaubas par atsauces nepieciešamību, parasti izšķiras 

par labu atsauces veidošanai.  

Pastarpināta citēšana jeb tā sauktie sekundārie jeb otrreizējie citāti. Lai gan 

latviešu autoru darbus, politikas dokumentus un likumus citēt ieteicams no pirmavota, bet 

klasiķu sacerējumus – no tulkojumiem latviešu valodā (vai tulkot pašam), nereti gan tiešie 

citāti, gan jēdzienu skaidrojumi, viedokļi vai dati studiju darbos izmantoti nevis no 

oriģināla, bet aizgūti no kāda cita autora teksta. Tādā gadījumā tam obligāti jāatspoguļojas 

bibliogrāfiskās atsauces noformējumā –  atsaucē jāraksta «Citēts pēc:» un jādod kursa, 

bakalaura vai maģistra darba autora faktiski izmantotā izdevuma bibliogrāfiskais apraksts 

(zinātniskajās publikācijās atsaucē un avotu un literatūras sarakstā pieņemts minēt abas 

publikācijas – arī oriģinālo). Atsauču pārrakstīšana no citu autoru darbiem, tos neuzrādot, 

tiek uzskatīta par akadēmiskā negodīguma izpausmi.  
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Atsauce uz vairāku autoru darbiem vai vairākiem avotiem. Ja izmantotā atziņa 

vai informācija atrodama vairāku autoru darbos vai avotos, tiek veidota viena atsauce, 

norādot nozīmīgākos. Šajā gadījumā bibliogrāfiskās norādes atsaucē kārto alfabētiskā 

secībā pēc galvenās atbildības. Ja raksts vai raksti vienkopus analizēti vairākos teikumos 

vienas rindkopas ietvaros, atsauci liek pirmajā teikumā, bet pārējos rindkopas teikumos 

atkārtoti neliek. Turpmāko atziņu, kas vairs nav saistītas ar atsaucē minētajiem darbiem vai 

informācijas avotiem, izklāstu sāk jaunā rindkopā, bet, ja tālāk tekstā atkārtoti tiek 

izmantoti dati vai pārstāstītas atziņas no iepriekš izmantotajiem darbiem, to bibliogrāfisko 

norādi noformē ar jaunu atsauci.  

Atsauču noformējums. Atšķirībā no grāmatām, kur atsauces nereti tiek iekļautas 

iekavās tekstā vai novietotas aiz tā – nodaļas vai visa darba beigās, LKA studentu kursa, 

bakalaura un maģistra darbos atsauces nepieciešams noformēt katras lappuses lejasdaļā 

zem teksta, atdalot tās ar svītru. Izņēmums var būt atsauču noformējums uz pētījuma 

gaitā veiktajām dziļajām intervijām, pierakstītajiem dzīvesstāstiem u. tml. (sk. piemērus 

16. lpp.). 

Rakstot tekstu datorā, tiek izmantotas opcijas Reference (norāde; uzziņa) un 

Footnote (vēre; zemsvītras piezīme). MS Word teksta apstrādes programmas vēres 

automātiski numurē un atceras, ja tās tiek iespraustas tekstā vai svītrotas no tā. Atsauces 

var numurēt katrai lappusei atsevišķi vai arī veidot secīgu numerāciju visai nodaļai vai 

darbam. Kursa, bakalaura un maģistra darbos atsaucēm ir vienlaidu numerāciju visa 

teksta ietvaros. 

Atsauces numuru tekstā ieteicams rakstīt aiz citāta (fakta, domas izklāsta u. tml.), 

paceļot ciparu virs rindas (piemēram: Eirobarometra veiktā aptauja liecina, ka 2017. gada 

aprīlī tikai 27 % respondentu uzticas valdībai17). Lapas beigās zem svītras atkārto attiecīgo 

ciparu un dod izmantotā informācijas avota bibliogrāfisko aprakstu. Ja atsaucas uz darbu 

kopumā, tad atsaucē norāda visus bibliogrāfiskā apraksta elementus, parasti arī kopīgo 

lappušu skaitu, bet, ja tiek citēta vai pārstāstīta teksta vai dokumenta daļa, minēts kāds 

fakts, viedoklis, persona u. tml., atsaucē obligāti norāda attiecīgo lappusi vai lappuses.  

Atsaucoties uz informācijas avotu pirmo reizi, jādod pilna atsauce, t. i., jāsniedz 

avota vai literatūras pilns bibliogrāfiskais apraksts. Atsaucēm atkārtojoties, tās 

nepieciešams īsināt.  

Izstrādājot pētniecisko darbu, sākotnēji visas atsauces ieteicams noformēt ar visiem 

bibliogrāfiskās norādes elementiem, bet īsināt – teksta galīgajā redakcijā. 

Pastāv vairāki atsauču saīsināšanas veidi. Atkārtotajās atsaucēs parasti min tikai 

autoru, darba nosaukumu un lappusi, piemēram: 

Pilna atsauce 

1 Veigners, Ilgvars (2009). Latvieši Rietumzemēs. Rīga: Drukātava, 789. lpp. 

Saīsināta atsauce 

1 Veigners, Ilgvars (2009). Latvieši Rietumzemēs, 897. lpp. 

Ja darba nosaukums ir garš, atkārtoto atsauču noformējumā var nenorādīt pakārtoto 

nosaukumu, kā arī saīsināt pamatnosaukumu, lietojot daudzpunkti. Ja visā tekstā atsauces 

ir tikai uz vienu autora darbu, nosaukuma vietā var rakstīt «Citētais darbs». Ja uz vienu un 

to pašu darbu jāatsaucas ļoti bieži, var lietot nosacītu saīsinājumu, proti, pēc pirmās 

atsauces ar pilno aprakstu iekavās raksta «turpmāk» un norāda saīsinājuma veidu, 
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piemēram, tikai autora uzvārdu (tā gan var rīkoties tikai tad, ja pētījumā nav izmantoti arī 

citi šī autora darbi, jo pretējā gadījumā nebūs skaidrs, par kuru darbu ir runa). 

Pilna atsauce 

1 Cerūzis, Raimonds (2004). Vācu faktors Latvijā (1918–1939) : politiskie un starpnacionālie aspekti. Rīga: 

LU Akadēmiskais apgāds, 24. lpp.  

Saīsināto atsauču veidi 

1 Cerūzis, Raimonds (2004). Vācu faktors Latvijā (1918–1939), 27. lpp.  

1 Cerūzis, R. (2004). Vācu faktors Latvijā ..., 27. lpp.  

1 Cerūzis, R. Citētais darbs, 27. lpp.  

1 Cerūzis, Raimonds (2004). Vācu faktors Latvijā (1918–1939). Politiskie un starpnacionālie aspekti. Rīga: 

LU Akadēmiskais apgāds, 244 lpp. (Turpmāk: Cerūzis, R.) 

Ja tekstā vienas lapas ietvaros atkārtoti tiek izmantots viens un tas pats 

informācijas avots, tad sekojošās atsaucēs latviešu valodā raksta “Turpat” un norāda 

attiecīgo lappusi (svešvalodās rakstītiem tekstiem var lietot arī saīsinājumus no latīņu 

valodas «Op. cit.» (opus citatum – citētais darbs) un «Ibid.» (ibidem – turpat). Ja 

turpmākajās atsaucēs atkārtojas arī tā pati lappuse, to otrreiz neuzrāda.  

_____________ 

1 Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā... , 29. lpp. 

2 Turpat, 27. lpp.  

3 Turpat.  

4 Feldmanis, Inesis (2014). Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941). Otrais izd. [Rīga]: LU 

Akadēmiskais apgāds, 62. lpp. 

5 Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā... , 35. lpp. 

Ja citāts ir garāks par 40 vārdiem vai pārsniedz 6–8 rindiņas, tad to mēdz 

izdalīt no pamatteksta jaunā rindkopā un rakstīt ar 10–11 punktu lieluma burtiem un viena, 

nevis 1.5, intervāla atstarpi starp rindām. Šādus citātus sauc arī par bloka citātiem, jo tos 

parasti parāda kā blokus. Šādā gadījumā pēdiņas neliek, bet atsauces noformējums 

neatšķiras.  

Izņēmums var būt atsauce uz pētījuma gaitā veiktajām dziļajām intervijām un/vai 

arhivētiem dzīvesstāstiem (par to bibliogrāfisko norāžu noformējumu sk. 16. lpp.) – avotu 

norāda nevis zemsvītras atsaucē, bet iekavās pamattekstā.  

Kvalitatīvo jeb dziļo (arī padziļināto un daļēji strukturēto) interviju un fokusgrupu 

diskusiju citātu izmantošana tekstā 

Kvalitatīvo jeb dziļo interviju un fokusgrupu (jeb grupu interviju) citātu 

noformēšana tekstā parasti atšķiras atkarībā no tā, vai pētnieciskais darbs izstrādāts 

humanitāro zinātņu vai sociālo zinātņu pētniecības tradīcijā.  

Humanitāro zinātņu tradīcija neparedz empīrisko datu (dziļo interviju, dzīvesstāstu 

u. tml.) izklāstu un analīzi atsevišķā pētniecības darba nodaļā. Tādā gadījumā 

respondenta/informanta izvēle un personas dati raksturoti pamattekstā, bet zemsvītras 

atsaucē norādīts, kad un kur veikta intervija un kur glabājas pilns intervijas audioieraksts 

un tā transkripcija. 
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Turpretī sociālo zinātņu izpētes tradīcija paredz empīrisko datu analīzi atsevišķā/-ās 

pētījuma nodaļā/-ās, kā arī izvērstu metodes izvēles, lietojuma un respondentu/informantu 

izlases aprakstu. Kvalitatīvo interviju respondentu/informantu pilns saraksts var būt 

ievietots pamattekstā empīriskā pētījuma datu analīzei veltītās pētījuma daļas sākumā vai 

kā darba pielikums. Ja pētījumā kā metode (vai viena no metodēm) izmantota kvalitatīvā 

intervija vai fokusgrupas diskusija, tad vismaz vienas intervijas/fokusgrupas diskusijas 

pilns transkripcijas teksts jāpievieno pielikumā. Tādā gadījumā pamattekstā aiz katra citāta 

iekavās tiek dota atsauce, kurā iekļauj respondenta/informanta identitāti (vārdu vai 

pseidonīmu un tos parametrus, kuri ir būtiski pētījuma datu analīzē). Citāti tekstā tiek likti 

pēdiņās un/vai noformēti kā bloka citāti (sk. 15. lpp.). 

Piemērs 

Intervijās tiek minēta arī pretēja pieredze – situācija, kad bērnam interesē 

grāmatas un lasīšana, taču ģimenē neviens cits, regulāri nelasa. Tas prasa no bērna 

lielāku pašiniciatīvu un personīgo motivāciju. 

Mums bija totāli pretēji. Man neviens nelasa ģimenē, varbūt tur kaut kādu “Privāto Dzīvi”. 

Tad es ar savu Nīči tāds vientuļš. Tā atkal tā grāmatas burvība, tu lasot esi piederīgs tai 

pasaulei kaut kādā ziņā, un nav svarīgi, ka pie pusdienu galda nav ar ko pārrunāt Dieva nāvi. 

(Vīrietis ar augstāko izglītību, vidējiem/augstiem ienākumiem, 25) 

Savukārt dzīvesstāstu pētniecībā intervējamais var tikt raksturots pamattekstā un 

atsaucē norādīta tikai intervijas vai dzīvesstāsta dati. Tādā gadījumā pamattekstā intervijā 

paustais viedoklis vai sniegtā informācija tiek noformēta šādi (NMV – Nacionālās 

mutvārdu vēstures krājums): 

Otrā pasaules kara atmiņas vecākai paaudzei ir dramatiskas, to apliecina arī 

Tatjanas (dz. 1943. g. Rīgā) stāsts: 

Atceros vecmāmiņas vārdus pēckara gados. Viņa teica: “Es katru dienu pateicos Dievam tam 

Kungam par to, ka mēs visi esam palikuši dzīvi, ka mēs šajā karā neesam zaudējuši.” 

(NMV 4635) 

Personīgi piedzīvotais nereti izstāstīts ar atsaucēm uz padomju filmām un 

literatūru, kā atzīmē arī pati stāstītāja (Jekaterina, dz. 1934. g. Baltkrievijā). 

Man bija mazs brālītis, apmēram trīs gadus vecs. Uz es ar brālīti izgāju visu karu. Kad māte 

nomira, es paņēmu savu brālīti Viktoru un gāju. Mēs ilgi gājām, izsalkuši un nosaluši, un 

pievienojāmies bezpajumtnieku komūnai. Varbūt esat redzējuši filmās tādas bandas, es arī 

tādā biju. (NMV 4303). 

VII. Bibliogrāfisko norāžu noformējuma piemēri avotu un literatūras sarakstā 

1. Grāmatas 

1.1. Viena autora grāmata 

Atveides formula: Autora uzvārds, vārds vai iniciālis/iniciāļi (gads). Grāmatas 

nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība.  

Stradiņš, Jānis (2009). Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgāds. 

Plakans, Andrejs (2011). A Concise History of the Baltic States. Cambridge: Cambridge University 

Press.  
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1.2. Vairāku autoru vai autoru kolektīva grāmata 

1.2.1. Ja grāmatai ir divi vai trīs autori (sastādītāji, zinātniskie redaktori 

u. tml.), galvenajā atbildībā raksta autorus tādā secībā, kādā tie minēti izdevuma titullapā. 

Autora uzvārdu un vārdu atdala ar komatu, bet starp pirmo un otro autoru (ja publikācijai ir 

divi autori) vai starp otro un trešo autoru (ja publikācijai ir trīs autori un pirmie divi atdalīti 

ar komatu) var likt ampersandu (&) vai atdalīt tos ar saikli «un», «and» vai tā ekvivalentu 

citā valodā. 

Hanovs, Deniss, Tēraudkalns, Valdis (2011). Laiks, telpa, vadonis : autoritārisma kultūra Latvijā 

1934–1940. Rīga: Zinātne. 

Beck, Ulrich, Giddens, Anthony & Lash, Scott (2014). Reflexive Modernisierung : eine 

Kontroverse. 6. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

1.2.2. Ja kolektīvai monogrāfijai vai citai publikācijai ir vairāk nekā trīs autoru 

(autoru kolektīvs), galvenajā atbildībā parasti raksta sastādītāja (sastādītāju) vai atbildīgā 

redaktora (redaktoru) uzvārdu un vārdu. Ja nepieciešams, bibliogrāfiskajā norādē autorus 

var rakstīt aiz nosaukuma (pakārtotajā atbildībā), vispirms uzrādot katra autora vārdu vai 

iniciāli, pēc tam uzvārdu. Ja izdevumam ir vairāk nekā četri autori, parasti uzrāda pirmos 

trīs, pārējos aizstājot ar frāzes ‘un citi’ saīsinājumu «u. c.» vai tā ekvivalentu citā valodā 

(«etc.» – angļu valodā; «u. a.» – vācu valodā; «et al.» – latīņu valodā; «и др.» – krievu 

valodā). Tāpat rīkojas, ja publikācijai nav galvenās atbildības. 

Krūmiņš, Gatis (sast. un zin. red.) (2017). Latvijas tautsaimniecības vēsture. Rīga: Jumava. 

Feldmanis, Inesis (zin. red.) (2015). Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā. Inesis 

Feldmanis, Aivars Stranga, Jānis Taurēns, Antonijs Zunda. 1. sēj. Rīga: Jumava. 

History of Latvia : 100 years. (2014). Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis et al. 2nd, 

expanded ed. [Rīga]: Domas spēks. 

Latvija : kultūru migrācija (2019). Redkolēģija: Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Māris Kūlis u. c. 

Autori: Maija Kūle, Ģirts Jankovskis, Andris Hiršs u.c. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

1.3. Kindle, GoogleBooks u. c. elektroniskās grāmatas 

Grāmatu elektroniskajām versijām, kas iegūtas, izmantojot, GoogleBooks, jānorāda 

izmantotais interneta resurss un tā skatīšanas datums, bet garā interneta adrese (URL) nav 

jānorāda. Pārējām e-grāmatām no datubāzēm ir jānorāda interneta adrese (URL). Tā kā 

elektroniskajā versijā lappuse nereti nav norādīta (vai arī norādīta location page – LP), tad 

atsaucē sniedz kādu citu norādi, piemēram, paragrāfa numerāciju vai vietas numuru 

(location number), ko piedāvā elektroniskā ierīce.  

Leonhard, Jörn (2014). Die Bühse der Pandora : Geschichte des Ersten Weltkriegs. 

5. Aufl. München: C. H. Beck, LP 246. GoogleBooks [skatīts 26.10.2017]. 

2. Kolektīvo monogrāfiju, zinātnisko rakstu krājumu daļas 

Atveides formula: Autora uzvārds, vārds vai iniciālis/iniciāļi (gads). Raksta 

nosaukums. No: Sastādītāja vai atbildīgā redaktora vārds vai iniciālis un uzvārds. 

Grāmatas nosaukums. (Sērija). Izdošanas vieta, raksta sākuma un beigu lappuses 

(atsaucē – izmantotā lappuse vai lappuses).  

Lai bibliogrāfiskajā aprakstā monogrāfiskā izdevuma daļas, piemēram, raksta vai 

nodaļas, aprakstu, būtu vieglāk nošķirt no pašas grāmatas apraksta, svešvalodās 
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publicētajiem darbiem pēc raksta nosaukuma norāda «In:» (piemēram, angļu un vācu 

valodā) vai «В кн.:» (krievu valodā), latviešu valodā – «No:». 

Angļu valodā ar lielo burtu ieteicams rakstīt visus pamatvārdus kolektīvās 

monogrāfijas nosaukumā, bet atsevišķa raksta nosaukumā lielos sākumburtus rakstīt 

atbilstoši pareizrakstībai. 

Hermane, Agnese, Treimane, Agnese, Vinogradova, Līga (2018). Kolektīva vadītāju loma Dziesmu 

svētku procesā. No: Rūta Muktupāvela, Anda Laķe (zinātn. red.). Dziesmu un deju svētki. 

Tradīcijas anatomija : kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 251.–285. lpp. 

Ījabs, Ivars (2014). Starp etnisko un pilsonisko: daži apsvērumi par “nacionālās identitātes” 

problēmu. No: J. Rozenvalds, A. Zobena (zin. red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas 

identitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 23.–32. lpp. 

Böcker, Dagmar (2005). Das Fremde und das Eigene in gedruckten Bildern des 16. Jahrhunderts 

am Beispiel von Riga. In: Riga und der Ostseeraum : von der Gründung 1201 bis in die Frühe 

Neuzeit. Hrsg. von Ilgvars Misāns und Horst Wernicke. Marburg: Verlag Herder-Institut, 

S. 432–450. 

Snyder, Jack (2000). Managing ethnopolitics in Eastern Europe : An assessment of institutional 

approaches. In: Jonathan P. Stein (ed.). The Politics of National Minority Participation in Post 

Communist Europe : State-building, Democracy, and Ethnic Mobilization. London: 

M. E. Sharpe, pp. 269–285. 

3. Seriālizdevumi un to daļas 

Seriālizdevumiem norāda tā numeratīvo vai citu apzīmējumu, lietojot dažādus 

apzīmējumus (piemēram, «Nr.», «sēj.», «laid.»). Periodiskajiem izdevumiem jānorāda 

gads, bet laikrakstiem arī mēnesis un datums. Elementu atdalīšanai izmantoto dalītājzīmju 

sistēmai jābūt vienotai. prievārdu «In» vai tā ekvivalentu sastāvdaļas un pamatdokumenta 

elementu atdalīšanai seriālizdevumu sastāvdaļu norādēs nelieto.  

3.1. Publikācija rakstu krājumā vai žurnālā 

Grosmane, Elita (2005). Emblemātika un emblēmu fenomens Latvijas 17. un 18. gadsimta mākslā. 

Mākslas Vēsture un Teorija. Nr. 3, 5.–16. lpp. 

Pistohlkors, Gert von (1999). Images and notions of Baltic German Ostforschung concerning Baltic 

history of the eighteenth and nineteenth centuries. Journal of Baltic Studies. Vol. 30, no. 4, 

pp. 307–321.  

Клешнина, Людмила (2006). Храм-часовня Св. Александра Невского в Даугавпилсе. В кн.: 

А. В. Гаврилин (ред.). Православие в Латвии : исторические очерки. Сборник статей, 5. 

Рига: Филокалия, с. 51–66. 

3.2. Raksts no elektroniskā zinātniskā žurnāla – pieeja no datubāzes  

Rakstiem, kas iegūti caur datubāzēm, piemēram, Sage Publications Online, 

Cambridge Journals Online, EBSCOhost u. c., norāda DOI (Digital Object Identifier) vai 

URL (Uniform Resource Locator). Ja rakstam ir norādīta lappuse, norāda arī to. Ja lappuse 

nav norādīta, tad, līdzīgi kā elektroniskām grāmatām, raksta paragrāfa numuru vai kādu 

citu norādi. Atsaucoties uz elektronisku resursu, obligāti norāda interneta adresi, kur 

materiāls ir pieejams, un kvadrātiekavās – skatīšanas laiku [skatīts 29.11.2019]. 

Elektroniskā resursa adresi var norādīt divējādi – vai nu kā pārējiem interneta resursiem, 

iekopējot adresi, vai, norādot digitālo objekta identifikatoru jeb doi. 
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Ehala, Martin, Zabrodskaja, Anastassia (2014). Hot and cold ethnicities in the Baltic states. Journal 

of Multilingual and Multicultural Development. Vol. 35, Issue 1, pp. 76–95. Pieejams: 

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01434632.2013.845199 [skatīts 12.11.2017].  

vai  

Ehala, Martin, Zabrodskaja, Anastassia (2014). Hot and cold ethnicities in the Baltic states. Journal 

of Multilingual and Multicultural Development. Vol. 35, Issue 1, pp. 76–95. Iegūts no: doi: 

10.1080/01434632 [skatīts 12.11.2017]. 

3.3. Raksts enciklopēdijā (šķirklis) 

Pērkone, Inga (2018). Kino. No: Nacionālā enciklopēdija. Latvija. Rīga: Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, 293.–304. lpp. 

vai 

Pērkone, Inga (2019). Kino Latvijā. No: Nacionālā enciklopēdija. Latvija. Elektroniskā vietne. 

Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/30979 [skatīts 12.12.2019]. 

3.4. Raksts laikrakstā 

Naumanis, Normunds (1998). Skurbskarbais skrubinājums sirdij bez orķestra. Diena. 27. marts, 

10. lpp. 

Treile, Māra (2010). Dailes gara meklējumi. Kultūras Forums. Nr. 40, 22.–29. okt. 4. lpp.  

Gulbe, Elīna (2015). Tagad skolēniem esmu vecs onkulis. [Intervija ar Kārli Vērdiņu]. Kultūras 

Diena un Izklaide 29. okt., 4.–6. lpp. 

Jerohimovičs, Jegors (2015). Gulbju ezers Lāčplēša ielā. [Intervija ar Maksimu Buselu]. Kultūras 

Diena un Izklaide. 24. sept., 4.–6. lpp.  

3.5. Recenzija 

Tabuns, Aivars (1996). Pārdomas, lasot R. Šildes-Kārkliņas grāmatu “Etnopolitika un virzība uz 

demokrātiju”. [Rec. grām.: Rasma Karklins (1994). Ethnopolitics and Transition to 

Democracy : The Collapse of the USSR and Latvia. Washington, D.C.: The Woodrow Wilson 

Center Press; Baltimore: The John Hopkins University Press, 206 p.]. Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis, A daļa, Nr. 2, 91.–94. lpp. 

Ostups, Artis (2015). Dzeja pieaugušo dzīves pabērniem. [Rec.: Kārlis Vērdiņš (2015). Pieaugušie. 

Rīga: Neputns]. Kultūras Diena un Izklaide, 29. okt., 7. lpp. 

4. Nepublicēti materiāli, dzīvesstāsti un intervijas 

4.1. Arhīva vai muzeja materiāls 

Arhīva vai muzeja materiāla aprakstā jānorāda institūcijas nosaukums (ja tiek 

lietota abreviatūra, kas nav iekļauta darbam pievienotajā saīsinājumu sarakstā, tad apaļajās 

iekavās raksta pilnu nosaukumu; ja uz šo pašu arhīvu tekstā ir vairākas atsauces, tad 

pirmajā aiz pilnā nosaukuma iekavās raksta «turpmāk::» un atbilstošo abreviatūru), arhīva 

materiāliem jānorāda fonda numurs un nosaukums (apaļajās iekavās), apraksta 

numurs, lietas numurs un lietas nosaukums (apaļajās iekavās), izmantotā lapa/ lapas, 

bet muzeja materiāliem – inventāra numuru.  

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk: LNA LVVA), 7117. f. 

(K. Skalbes pers. fonds), 1. apr., 20. l. (Sabiedrisko organizāciju, amatpersonu un kultūras 

darbinieku apsveikumi rakstnieka jubilejās), 1.–58. lp. 
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Rakstniecības un mūzikas muzejs (turpmāk: RMM). Valža Krāslavieša vēstulē Ojāram Vācietim 

1966. g. 21. oktobrī. KKS Tēvz K35/3, 561501. 

vai 

Toma, Velta (1989). Vēstule Laima Līvenai. 12. jūn. RMM inv. Nr. 496775, L. Līv. K 2/10.  

4.2. Manuskripti 

Malvess, Roberts [1997]. Sv. Jēkaba baznīca Rīgā un tās būvvēsture. Manuskripts. Glabājas 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas centrā (780-160-KM). 

4.3. Intervijas, dzīvesstāsti 

Pētījumā izmantotās intervijas, dzīvesstāsti u. tml. avoti var būt dažādā formātā 

(audioieraksts, videoieraksts, transkripcija). Dzīvesstāstu var būt fiksējis gan pētījuma 

autors, gan citi pētnieki vai žurnālisti, tas var būt publiski pieejams (publicēts, arhivēts) vai 

glabāties personiskajā arhīvā. Padziļināto, daļēji strukturēto interviju vai ierakstīto 

dzīvesstāstu transkripciju paraugi bakalaura un maģistra darbos tiek pievienoti kā 

pielikumi. Izmantoto avotu un literatūras sarakstā par ekspertu intervijām un 

dzīvesstāstiem tiek sniegta pamatinformācija, bet bibliogrāfiskās norādes var veidot 

dažādi.  

4.3.1. Autora pētījuma gaitā veikta padziļinātā intervija 

Treile, Jolanta (2015, 8. apr.). Eksperta intervija : Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas 

departamenta direktore. Intervēja I. Bērziņa. Intervijas transkripciju sk. pielikumā Nr. 6. 

vai 

Melbārde, Dace Bērziņa (2017, 21. dec.). Eksperta intervija : kultūras ministre. Audioieraksts. 

Glabājas I. Bērziņas personiskajā arhīvā.  

Zole, Ieva. Saruna ar Pēteri Pētersonu. 08.12.1997. Audioieraksts. Glabājas I. Zoles (Strukas) 

personiskajā arhīvā. 

4.3.2. Publicēta vai pārraidīta intervija 

Krilovs, Pēteris. Kā Saeimas piešķirtie tiešie maksājumi atsevišķu filmu projektiem ietekmē 

Latvijas kino nozari? Intervē Gunta Gaidamaviča. Kultūršoks. Latvijas Televīzija 1. 25.11.2016. 

Pieejams: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.11.2016-kultursoks.id85001/ [skatīts 12.11.2017]. 

4.3.3. Arhivēts vai publicēts dzīvesstāsts 

Klucis, Vilis (2007). Intervija Eskilsktūnā (Zviedrija). Intervēja Māra Zirnīte un Edmunds Šūpulis. 

Nacionālās mutvārdu vēstures krājums (turpmāk: NMV) 2542.  

Lasmane, Valentīne (1996, 1997, 2007). Intervijas Stokholmā un Rīgā. Intervēja Baiba Bela, Māra 

Zirnīte, Ināra Reine, Ieva Garda un Edmunds Šūpulis. No: B. Bela (zinātn. red.) (2010). Mēs 

nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums : Zviedrijas 

latviešu dzīvesstāsti. Rīga: Zinātne, 2010, 194.–217. lpp. [Ieraksts glabājas NMV 464]. 

4.4. Bakalaura, maģistra un promocijas darbi (disertācijas) 

Atveides formula: Autora uzvārds, iniciālis. Darba nosaukums. Darba veida 

norāde. Tapšanas un aizstāvēšanas vieta: Aizstāvēšanas institūcija, gads. Kopējais lappušu 

skaits vai izmantotā lapa vai lapas.  

Tā kā noslēgumu darbu tekstā nereti nākas pieminēt, ka šo tēmu pētījuši arī citi 

akadēmiskā grāda pretendenti, tad šo pētījumu bibliogrāfiskais apraksts tiek dots avotu un 
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literatūras sarakstā un atsaucē, kur tie minēti, kā arī, iespējams, salīdzinot secinājumus. 

Savukārt no disertācijām (parasti to kopsavilkumiem) var tikt citētas arī teorētiskās atziņas. 

Kancāne, Egita (2008). Nevalstisko organizāciju loma reģionālās identitātes saglabāšanā : 

Latgales Studentu centrs. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija. 

Rēķe, Madara (2008). “Sarkano brigāžu” (Brigate Rosse) fenomens Itālijas politiskajā arēnā. 

Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija. 

Pauloviča, Ieva (2009). Garīgā mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā. Promocijas 

darba kopsavilkums mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Kultūras 

akadēmija. 

5. Ieraksti (CD) un CD ROM  

Atveides formula: Autora uzvārds, vārds [var būt arī studija vai tml.] (izdošanas 

gads. Diska nosaukums. Izdošanas ziņas. 

Gaidamaviča, Gunta (2016). Vienpadsmit : dokumentālā filma. Rīga: autores izd. 

Dd studio (2008). Imants Ziedonis : biogrāfisks multimediju DVD. Rīga: Dd studio. 

6. Filmu DVD 

Atveides formula: Režisora uzvārds, vārds (uzņemšanas gads). Nosaukums. Ilgums. 

Izdošanas ziņas.  

Gauja, Andris (2015). Izlaiduma gads [videoieraksts] = Урок = The Lesson = La lecon : drāma. 

1 DVD (104 min.). [Latvija]: Riverbed. 

Sīmanis, Dāvis (2016). Pelnu sanatorija [videoieraksts] = Exiled = Запорошенные пеплом. 

Režisors un scenārija autors Dāvis Sīmanis; scenārija autore Tabita Rudzāte; mūzika: Andris 

Dzenītis. [Rīga 

Lapenieks, Vilis (scenārists un režisors) (1940). Zvejnieka dēls [videoieraksts] = the fisherman's 

son = Сын рыбака. Sabiedrisko lietu ministrijas filma pēc Viļa Lāča romāna. Operators Alfrēds 

Polis; komponists Jānis Mediņš, producents Eduards Žebrovskis. 1 DVD (ap 1 st., 55 min). 

[Latvija]: Kinoklubs, 2011. 

7. Elektroniskie resursi 

Līdzīgi, kā drukātajiem izdevumiem, arī elektroniski pieejamajiem materiāliem, 

jānorāda autors (resp., galvenā atbildība) un nosaukums. Obligāti jānorāda publikācijas 

adrese internetā (URL – vienotais resursu vietrādis) un elektroniskā resursa skatīšanas 

datums.  

Visām interneta saitēm atsaucēs un izmantotajā literatūrā ir jānoņem hyperlink 

funkcija, uz interneta saites nospiežot labo peles taustiņu un izvēloties funkciju ‘Remove 

Hyperlink’, lai interneta saite būtu tādā pašā krāsā kā pamatteksts un bez pasvītrojuma.  

Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam (2017). Pieejams: 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/KM_dokumenti/KMstrat_2017-

2019_27062017.pdf [skatīts 14.12.2019]. 

Autortiesību likums (2000). Pieņēmusi Latvijas Republikas Saeima 06.04.2000. Pieejams: 

https://likumi.lv/doc.php?id=5138 [skatīts 14.12.2019]. 

vai 



 

 
22 

Valsts kultūrkapitāla fonda likums (2000, 3 (2) pants). Pieņēmusi Latvijas Republikas Saeima 

30.10.2003. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/81064-valsts-kulturkapitala-fonda-likums [skatīts 

14.12.2019]. 

Freimane-Deksne, Inese (2013). Statement by Deputy Permanent Representative of the Republic of 

Latvia at the Debate of the Security Council on the Situation in Afghanistan, 20 June 2013. 

Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/Runas/2013/06-21/ [skatīts 02.11.2015]. 

Alkire, Sabina & Ibrahim, Solova (2007). Agency and empowerment: a proposal for internationally 

comparable indicators. Working Paper: 04, OPHI, pp. 7–9. Pieejams: 

http://www.ophi.org.uk/working-paper-number-04/ [skatīts 02.11.2015]. 

Blogi jeb emuāri, norādes uz privātās saziņas materiāliem. Tā kā studentu 

pētījumi nereti veltīti dažādām kultūras izpausmēm interneta vidē, dati un viedokļi tiek 

iegūti un izzināti elektroniskajā sarakstē, tiek veidotas arī šādas bibliogrāfiskās atsauces un 

apraksti, taču autoram jābūt pārliecinātam, ka izmantotais materiāls ir akadēmiskajām 

prasībām atbilstošs. Tā kā informācija privātās saziņas materiālos, piemēram, e-pasta 

vēstulēs, telefonsarunās, ierakstos sociālajos tīklos, parasti nav atjaunojama, izmantoto 

avotu un literatūras sarakstā to nemēdz iekļaut, bet, ja tie ir svarīgi, uz tiem atsaucas tekstā. 

Posner, Richard (2010). Double Exports in Five Years? The Becker-Posner Blog, 2010, 

February 23. Available at: http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-

exports-in-five-years-posner.html. [acessed December 4, 2019]. 

Bērziņš, Jānis (2019). Kultūras NVO finansējums. E-pasta vēstule autoram 28. febr. Nepubliskota 

sarakste [skatīts 02.11.2019].  

Ozoliņš, Jānis. Personiska komunikācija 12.12.2019. 

VIII. Citvalodu īpašvārdu pareizrakstība 

Lai gan sabiedrībā, valodnieku, redaktoru un citu kultūras nozares profesionāļu 

vidū laiku pa laikam atsākas diskusijas par citvalodu ģeogrāfisko nosaukumu un 

personvārdu atveidi latviešu valodā, mākslas studiju kursa, bakalaura un maģistra darbos to 

pareizrakstībai tiek veltīta īpaša uzmanība. 

Latviešu valoda ir valoda, kurā – atšķirībā no angļu, franču un daudzām citām 

valodām – raksta tā, kā runā (izņēmumu skaits ir niecīgs). Pastāv arī citas būtiskas 

atšķirības, piemēram, arī nominatīvam ir specifiskas galotnes un liela daļa sintaktisko 

funkciju tiek izteikta ar locījumiem. Līdz ar to arī īpašvārdu galotnes parāda locījumu, bet 

locījumi – teikuma kopsakarību. 

Atbilstoši vispārpieņemtajām latviešu literārās valodas normām citvalodu 

personvārdi latviešu valodā tiek atveidoti pēc iespējas tuvāk to izrunai (nevis rakstībai) 

oriģinālvalodā, vienlaikus respektējot valodā iesakņojušos tradīciju (tādēļ ir arī vesela 

virkne izņēmumu) un tie iekļaujami latviešu valodas gramatiskajā sistēmā.  

Lai gan dažādās publikācijās nav vienotas pieejas citvalodu īpašvārdu atveidei 

latviešu valodā, nav pieļaujams, ka studenta kursa, bakalaura vai maģistra darbā vienas un 

tās pašas personas, piemēram, Francijas karaļa Henri IV, vārds nereti tiek rakstīts 

atšķirīgi – Anrī, Indriķis, Anrijs, Henrijs (vai pat Genrihs!). Atšķirīgie īpašvārdu atveides 

varianti jāsaglabā vienīgi bibliogrāfiskajās norādēs. 

Taču, ievērojot citvalodu īpašvārdu atveides norādījumus, vārds tiek nošķirts no 

sava oriģināla, tādēļ ne vienmēr izdodas atrast papildus informāciju, piemēram, internetā, 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/Runas/2013/06-21/
http://www.ophi.org.uk/working-paper-number-04/
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par minēto personu vai vietu pasaulē. Tādēļ akadēmiskajā rakstīšanā pieņemts, tekstā 

pirmo reizi lietojot transkribēto citvalodu īpašvārdu, iekavās dot tā oriģinālformu un 

vajadzības gadījumā iekavās var norādīt arī personas dzīves gadus (vai dzimšanas gadu), 

piemēram, Ogists Konts (Auguste Comte), Emīls Dirkems (Émile Durkheim, 1875–1917), 

Jirgens Hābermāss (Jürgen Habermas, 1929), Džovanni Džentile (Giovanni Gentile), 

Māķāšs Rākoši (Mátyás Rákosi), Maikls Oukšots (Michael Oukeshott), Moda Ūlafsone 

(Maud Olofsson). Tas pats attiecas arī uz mazāk zināmiem vai specifiski atveidotiem 

ģeogrāfiskiem nosaukumiem, piemēram, Šamonī (Chamonix vai Chamonix-Mont-Blanc), 

Erebrū (Örebro), Voltonledela (Walton-le-Dale), Čeltenema (Cheltenham), Olborga 

(Aalborg vai Ålborg), Neišvānšteina (Neuschwanstein), Lejasbavārija (Niederbayern).  

Ieteicams izmantot publicētos norādījumus par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību 

un pareizrunu latviešu valodā, piemēram:  

Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā (2006). Sast. A. Ahero. Rīga: Zinātne. 

Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā : Francija. Beļģija. Šveice. Kanāda (2004). Sast. 

B. Bankava. Rīga: Zinātne.  

Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā (2003). Sast. S. Karkonens-

Svensons, I. Mežaraupe, I. Balode u. c. Rīga: Norden AB. 

Staburova, Jeļena (2006). Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā : teorētiskie 

un praktiskie aspekti. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 

Tāpat var ielūkoties lietotnē “Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” 

(https://www.personvarduatveide.lv/), kurā apkopota informācija par personvārdu atveidi 

un atveides variantiem latviešu valodā no 28 valodām, pievienoti atveides noteikumi un 

izmantojamā papildliteratūra. 

Izmantojama arī portālā letonika.lv pieejamā Citvalodu personvārdu atveides 

vārdnīca (pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=1109), kā arī 

agrākajos gados izdotie biļeteni par vācu, itāliešu, spāņu, arābu, sengrieķu, čehu un 

slovāku, bulgāru, somu, igauņu un lietuviešu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu 

latviešu valodā un citas publikācijas. 

Ja darba autors citvalodu īpašvārdu latviešu valodā apzināti atveido savādāk nekā 

tas parasti tiek rekomendēts un darīts, šāda rīcība jāpamato īpašā zemsvītras piezīmē. 

IX. Akadēmiskais godīgums 

Mūsdienās gan studiju procesā, gan zinātniskajā darbībā arvien lielāka uzmanība 

tiek pievērsta akadēmiskās ētikas principu ievērošanai. Normatīvajos aktos, universitāšu un 

citu augstskolu noteikumos, kodeksos un nolikumos izvirzītas stingras prasības 

akadēmiskā godīguma jomā, ar to saprotot akadēmiskā darba veikšanu, ievērojot augstākos 

profesionālisma un precizitātes standartus, objektivitāti un patiesumu, morāles un ētikas 

principus, patiesu ziņu sniegšanu un precizitāti akadēmiskajās publikācijās, kā arī 

komunikācijas un publicitātes pasākumos, kas veido akadēmiskās vides tēlu. Izvirzīts 

mērķis no akadēmiskās vides izskaust akadēmisko negodīgumu, tai skaitā plaģiātismu, kas 

pasaulē identificēts kā viena no nopietnākajām problēmām visa veida akadēmisko darbu 

rakstīšanā augstskolās, akadēmisko un zinātnisko grādu piešķiršanā.  

Tā kā plaģiāts var būt gan apzināta negodīguma, gan paviršības vai neinformētības 

rezultāts, studiju procesā vispirms uzmanība tiek pievērsta akadēmiskās rakstīšanas 

prasmju pilnveidošanai, arī precīzai bibliogrāfisko norāžu un atsauču noformēšanas 
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nepieciešamībai kursa, bakalaura un maģistra darbos. Tiek uzsvērts, ka akadēmiska 

negodīguma izpausme – plaģiāts – ir ne tikai cita autora radīta darba vai tā daļas uzdošana 

par savu, bet arī cita autora publicēto atziņu un ideju pārveidošana, tulkošana, vairāku 

tekstu kompilēšana, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo autoru un/vai darbu.  

Lai veicinātu akadēmisko godīgumu, mazinātu pētniecisko tēmu dublēšanos un 

studiju programmu noslēguma darbos konsekventi izskaustu plaģiātisma precedentus, 

augstskolas izmanto dažādas teksta salīdzināšanas programmatūras, kas arvien tiek 

pilnveidotas. Tehnoloģiskie sasniegumi palīdz atklāt burtisku un viegli maskētu 

plaģiātismu, arī dažādu tekstu tirdzniecības vietnēs iegādātus “noslēguma darbus”, tomēr 

parafrāzētā, tulkotā un citos rafinēti maskēta akadēmiska negodīguma gadījumos joprojām 

galvenā loma ir recenzentiem un citi mācībspēkiem. 

Lai pilnveidotu darbu šajā jomā un savstarpēji to koordinētu, 2014. gadā vairākas 

Latvijas augstskolas izveidoja vienotu datorizētu plaģiātisma kontroles sistēmu, kurai 

2019. gadā pievienojusies arī LKA. Sistēmā iekļauti jau apmēram 100 000 diplomdarbi, 

bakalaura, maģistra un promocijas darbi.  

Izmantojot citu augstskolu pieredzi, LKA izstrādātas procedūras gadījumos, ja, 

veicot elektronisko pārbaudi, studiju darbā tiktu konstatēta aizdomīga sakritība ar kādu vai 

kādiem elektroniskajā datu bāzē pieejamajiem tekstiem. Tiek ņemts vērā arī tas, ka teksta 

salīdzināšanas programmatūras līdzības atskaites veido, pārbaudot iesniegtā noslēguma 

darba līdzību vai sakritību ar resursiem savās datu bāzēs, tādējādi tās nevar ne pašas atklāt 

plaģiātismu, ne garantēt, ka pārbaudāmajā darbā tā nav. Novērtējumu jebkurā gadījumā 

veic eksperti – akadēmiskā personāla pārstāvji.  
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[1. pielikums] 

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA 

 

 

 

Nosaukums (temata formulējums)  

Darba veids (kursa, bakalaura vai maģistra darbs) 
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Starpkultūru sakaru (Latvija–Francija/Kanāda) apakšprogrammas 

x. kursa student_ Vārds Uzvārds 

(stud. apl. Nr. xxxxxxxx) 

 

Darba vadītājs: 

asoc. prof. Dr. art. Vārds Uzvārds 

 

 

Rīga 2020 
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[3. pielikums] 

KURSA DARBS  

“_________________________________________________________________”  
temata formulējums 

izstrādāts Latvijas Kultūras akadēmijas  

_________________________________________________ katedrā 
profilējošās katedras nosaukums 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka kursa darbs izstrādāts patstāvīgi; uz visiem 

izmantotajiem citu autoru darbos apkopotajiem datiem, atziņām un viedokļiem dotas 

precīzas bibliogrāfiskās norādes un atsauces; iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst 

izdrukai.  

Darba apjoms (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm un citām 

zemsvītras piezīmēm) ir ___________ rakstzīmes. 

Autors: Ieva Bērziņa __________________       22.04.2020. 
                                                          Paraksts 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai. 

Vadītājs: doc. Dr. art. Jānis Ozoliņš                            ___________________   23.04.2020. 
Paraksts 

_________________________________________________________________________ 

Darbs iesniegts ___.____.2020. 

Studējošo servisa speciālists: ________________________    __________________ 
Vārds, uzvārds                               Paraksts 

_________________________________________________________________________ 

Darbs aizstāvēts ___.____.2020. ar vērtējumu ____________________________________ 

Vadītājs:_____________________________        __________________ 
     Vārds, uzvārds                                            Paraksts 
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 [4. pielikums] 

KURSA DARBS  

“_________________________________________________________________”  
temata formulējums 

izstrādāts Latvijas Kultūras akadēmijas  

_________________________________________________ katedrā 
profilējošās katedras nosaukums 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka kursa darbs izstrādāts patstāvīgi; uz visiem 

izmantotajiem citu autoru darbos apkopotajiem datiem, atziņām un viedokļiem dotas 

precīzas bibliogrāfiskās norādes un atsauces; iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst 

izdrukai.  

Darba apjoms (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm un citām 

zemsvītras piezīmēm) ir ___________ rakstzīmes. 

Autors: Ieva Bērziņa __________________       22.04.2020. 
                                                          Paraksts 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai. 

Vadītājs: doc. Dr. art. Jānis Ozoliņš                      ___________________         23.04.2020. 
Paraksts 

Recenzents: _________________________________________________ 
Akadēmiskais amats grāds Vārds Uzvārds   

________________________________________________________________________ 

Darbs iesniegts ___.____.2020. 

Studējošo servisa speciālists: ________________________    __________________ 
Vārds, uzvārds                               Paraksts 

________________________________________________________________________  

Darbs aizstāvēts ___.____.2020. ar vērtējumu _________________________________ 

Komisijas sekretārs:________________________________             __________________ 
                               Akadēmiskais amats Vārds Uzvārds                                             Paraksts 
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[5. pielikums] 

BAKALAURA / MAĢISTRA DARBS  

“_________________________________________________________________”  
temata formulējums 

izstrādāts Latvijas Kultūras akadēmijas  

_________________________________________________ katedrā 
profilējošās katedras nosaukums 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka bakalaura darbs izstrādāts patstāvīgi; uz visiem 

izmantotajiem citu autoru darbos apkopotajiem datiem, atziņām un viedokļiem dotas 

precīzas bibliogrāfiskās norādes un atsauces; iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst 

izdrukai.  

Darba apjoms (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm un citām 

zemsvītras piezīmēm) ir ___________ rakstzīmes. 

Autors: Ieva Bērziņa  __________________       ___.__.2020. 
                                                          Paraksts 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai. 

Vadītājs: doc. Dr. art. Jānis Ozoliņš                     ___________________       __.__.2020. 
Paraksts 

Recenzents: _________________________________________________ 
Akadēmiskais amats grāds Vārds Uzvārds   

_________________________________________________________________________ 

Darbs iesniegts ___.____.2020. 

Studējošo servisa speciālists: ________________________    __________________ 
Vārds, uzvārds                               Paraksts 

________________________________________________________________________ 

Darbs aizstāvēts LKA _________________ gala pārbaudījumu komisijas sēdē 
   Bakalaura / Maģistra 

____.____.2020. prot. Nr. ______  

Komisijas sekretārs:_____________________________        __________________ 
                Akadēmiskais amats Vārds Uzvārds                               Paraksts 

 


