
Informācijas avotu noformēšana  

ZPD izstrādē var izmantot dažādus informācijas avotus: grāmatas, publikācijas krājumos un 

žurnālos, kartes, kompaktdiskus, citu veiktos pētījumus, arhīvu dokumentus, tīmeklī pieejamos 

resursus. 

Visiem informācijas sarakstā esošajiem darbiem jābūt citētiem ZPD tekstā un visiem tekstā 

minētajiem darbiem ir jābūt minētiem izmantoto avotu sarakstā. 

 Izmantoto avotu  sarakstu kārto pa izdevuma veidiem. Vispirms kārto norādes grāmatām, pēc 

tam nepublicētiem materiāliem, elektroniskajiem resursiemm un sakņu ierakstiem. Numerācija 

ir kopīga. Norādēm jābūt noformētām precīzi, iekļaujot visas nepieciešamās ziņas, ievērojot 

noteikto bibliogrāfisko elementu secību, uzrādīšanas principus, atstatumus, bibliogrāfiskās 

dalītājzīmes. 

 

Grāmatas pieraksta forma. Autora uzvārds un vārds vai tā iniciālis. Grāmatas nosaukums 

kursīvā. Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads. Kopējais lappušu skaits. Standartizācijas 

ISBN numurs. (to var atrast aiz grāmatas titullapas, lapas apakšā) 

Baltakmens, R. Latvietis un viņa zirgs. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 282 lpp.  

ISBN 9984595404 

 

Ja izdevumā netiek uzrādīts autors, tad bibliogrāfisko norādi veido pēc izdevuma nosaukuma.  

Lielā ilustrētā enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 660 lpp. ISBN 9984041905 

 

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

vienu atstarpi. 

Mednieku stāsti un anekdotes. Barons Minhauzens un citi stāstnieki. Rīga: Jumava, 2000.  

229 lpp. ISBN 9984053415 

 

Ja grāmatai ir divi vai trīs autori, tad raksta visus autorus tādā secībā, kādā tie minēti 

izdevuma titullapā, starp autoriem liekot komatu. 

Nagle, E., Gribuste, R. Bioloģija 9. klasei. Rīga: Lielvārds, 2003. 192 lpp. ISBN 9984-11-072-9 

 

Ja grāmatai ir vairāk nekā trīs autori, uzrāda pirmos trīs autorus un pārējos aizstāj ar frāzes 

„un citi” saīsinājumu u.c.  



Siguldas novadmācība. Berga, I., Ceske, E., Čekstere, I. u.c. Rīga: Preses nams, 2002. 186 lpp.  

ISBN 9984-11-072-9 

 

Raksts krājumā. Autora uzvārds un vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. No: Grāmatas 

nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads, raksta ietverošās lappuses. 

Standartizācijas ISBN numurs. 

Braidoti, R. Par nomadismu. No gŗāmatas: Mūsdienu feministiskās teorijas. Rīga: Jumava, 

2001. 151.–178. lpp. ISBN 9984617475 

 

Raksts žurnālā. Autora uzvārds un vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. Izdevuma 

nosaukums, sējums (numurs), gads, raksta ietverošās lappuses. Standartizācijas ISSN numurs. 

Kuzmanis, J. Dzīvās dabas monstri. Terra, septembris/oktobris, 2005. 14.–17. lpp.  

ISSN 14077191 

 

Raksts laikrakstā. Autora uzvārds un vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. Laikraksta 

nosaukums, numurs, gads, datums, raksta ietverošās lappuses. Standartizācijas ISSN numurs. 

Zālīte, Z. Eitanāzija. Palīdzība vai slepkavība? Diena, Nr. 250, 1. oktobris, 3. lpp.  

ISSN 14071290 

 

Materiāli no interneta. Autora uzvārds un vārds vai tā iniciālis. Publikācijas nosaukums. 

[Skatīts datums, mēnesis, gads] pieejas adrese internetā. 

Latvijas augi un sēnes.[tiešsaiste] : [ skatīts 2008. 21.oktobrī] Pieejams: 

http://www.latvijas.daba.lv/augi-senes/ 

 

Dokumenti. Dokumenta izdevējs (izdošanas datums). Publicēšanas dati. 

Latvijas Republikas Ministru kabinets. Noteikumi Nr. 278 „Noteikumi par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” (1998. 4. aug.). Latvijas Vēstnesis. 1998. 7. aug. 4. lpp. 

 

Arhīvu dokumenti. Kolekcijas nosaukums. Vieta, kur kolekcijas glabājas (šifrs). 

E. Ādamsona kolekcija. Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs. RLMVM 168468 

Videokasetes, kompaktdiski. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Nosaukums. [avota 

apzīmējums]. Izdošanas vieta: Izdevniecība, gads. 

Līvi. Karogi [skaņu ieraksts]. Rīga: Microphone Records, 1994. 

http://www.latvijas.daba.lv/augi-senes/


Karte. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Kartes nosaukums. Darba nosaukums ar mērogu. 

Izdošanas vieta: Izdevniecība, gads, lappušu skaits. 

Avotiņš, V. Salacas kartes. Salacas un apkārtnes kartes mērogā 1:45000 laivotājiem, 

velotūristiem un autobraucējiem. Rīga: AGB, 2002. 16 lpp. 

 

Nepublicētie materiāli.  

Hahele, R. Lubāna ūdensputnu ornitofauna: maģistra darbs. Daugavpils Universitāte. 

Daugavpils, 1996. 144 lpp. 

 

Izmantotajā informācijas avotu sarakstā jānorāda kopējais lappušu skaits (78 lpp.), bet tekstā 

norāda lappuses numuru no kuras informācija ņemta. 

Ja nav uzrādīts lappušu skaits, tad rakstāms b.lpp.sk. (bez lappušu skaita). 

  



 

IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI 

 

1. Ceļu satiksmes noteikumi un ceļu satiksmes likums. - Rīga: FCS, 2008.  128 

lpp. ISBN 9984992845 

2. Roge Jans Ūve, Mēlera Betina. Citādi bērni. Rīga: Jumava, 2003. 116 lpp. ISBN 

998405618X 

3. Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi : LR Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 355. Latvijas Vēstnesis, Nr. 117, 10. aug., 2001. 21. – 22. lpp. ISSN 14070391 

 

INTERNETA AVOTI 

4. Atstarotāji. [tiešsaiste] : [skatīts 2009. 11. novembrī]. Pieejams: http://www.roi.lv/?3744 

5. Atstarotājs var izglābt tev dzīvību. [tiešsaiste] : [skatīts 2009. 11. novembrī].  

Pieejams: http://lat.rv.lv/index.php?newsid=61 

6. Reflector Education. [tiešsaiste] : [skatīts 2009.11.novembrī]. Pieejams: 

 http://www.safetyreflectors.com/education.html 

7. Психология образования. Теории научения. [tiešsaiste] : [skatīts 2008. 12.apr.]. 

Pieejams: http://www.websib.ru/noos/psihology/history/history_3.htm 

 

NEPUBLICĒTIE AVOTI 

8. Puntuka, Daina. Uzņēmējdarbības studentu informācijpratība akadēmiskā bibliotēkā: 

maģistra darbs. Latvijas Universitāte. Rīga, 2007. 81 lpp. 

9. Foto no ģimenes arhīva. 

10. Intervija ar Laimu Kalniņu, 19.11.2016. 

  

http://www.roi.lv/?3744
http://lat.rv.lv/index.php?newsid=61
http://www.safetyreflectors.com/education.html
http://www.websib.ru/noos/psihology/article/dogovor.html
http://www.websib.ru/noos/psihology/history/history_3.htm


ANOTĀCIJA 

Darba autors: Vārds Uzvārds. Darba vadītāja: Madonas pilsētas 1. vidusskolas 

skolotāja Vārds Uzvārds. 

Zinātniski pētnieciskā darba „Darba nosaukums” mērķis ir noskaidrot un izpētīt 

atstarotāju nozīmi ikdienā, un vai visi atstarotāji pilda savas funkcijas. 

 Mērķis tika sasniegts, analizējot teorētisko literatūru, veicot praktisko pētījumu, 

izmantojot aptaujas-anketēšanas un eksperimenta metodes. Anketēšana tika veikta Madonas 

pilsētas 1. vidusskolā un Praulienas pamatskolā. Pētījumu datu vākšanas laikā tika aptaujāti 

skolēni. 

Darbā aplūkota atstarotāju rašanās, raksturota atstarotāju nozīme un funkcijas, analizēti 

atstarotāju veidi, atstarotāju lietošanas nepieciešamība, izzināta iedzīvotāju izpratne par 

atstarotājiem. 

Noskaidrots vai visi atstarotāji veic savas funkcijas.  

Pētījumā secināts, ka atstarotāju lietošanu nosaka ceļu satiksmes noteikumi un, ka daudzi gājēji 

izmanto atstarotājus, kas nepilda savu galveno funkciju. 

Darba struktūra: Darbs sastāv no ievada, 5.nodaļām, 2.apakšnodaļām, secinājumiem, 8.attēliem, 

izmantotajiem informācijas avotiem un 2.pielikumiem  

Atslēgas vārdi: ATSTAROTĀJI, DROŠĪBA 

 


