
Ieteikumi ZPD izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksta un atsauču 

noformēšanai 
Avots Noformējums sarakstā Atsauce tekstā 

Grāmata Autora uzvārds, vārda pirmais burts. (gads) Nosaukums. Vieta: Izdevniecība, lpp. skaits. 

 

Piemērs: 

 

Hahele, R. (2005) Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: SIA „RaKa”, 68 lpp. 
 

(Autors, gads: lpp.) 

 
 
 

(Hahele, 2005: 28) 

Grāmata, kurai 

ir tikai 

nosaukums un 

minēts, kā 

redakcijā 

 

Mārtinsone, K., Miltuze, A. (Red.) (2015) Psiholoģija 2. Rīga: Zvaigzne ABC, 304 lpp.  

 
(Mārtinsone un 

Miltuze, 2015:151) 

Avīzes, žurnāla 
raksts 
 

Autora uzvārds, vārda pirmais burts. (datums vai mēnesis) Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums, 
Nr., lpp. no-līdz. 
 
Piemērs: 
 
Spuleniece, I. (05.02.2018) Nevis norobežot cilvēku, bet dzīvot līdzās. Kurzemnieks, Nr. 15, 6.-7. lpp. 
 

(Autors, gads: lpp.) 
 
 

 
 

(Spuleniece, 2018: 6) 
 

Interneta avots 
 

Autors rakstam vai lapas īpašnieks. (gads vai datums) Teksta nosaukums. Adrese. (Skatīts kad?) 
 
Piemērs: 
 
LR Labklājības ministrija. (2013) Profesionālās darbības organizēšana valsts aprūpes centros. 
http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/2_profesion_darb.pdf. 
( Skatīts 10.01.2018) 
 

(Autors, gads) 

 
 
 

(Labklājības ministrija 
[LM], 2013) 

Atkārtoti- (LR LM, 
2013) 

E-grāmata, 

publikācija 

internetā u.c., 

kurai ir 

izdevniecība 

u.c. parastas 

grāmatas 

pazīmes 

Vēlams pierakstīt kā grāmatu. Atsauce kā grāmatai. 



Interneta avots 

vai grāmata bez 

gada  

Gada vietā raksta (b.g.) 
 
Piemērs: 
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. (b.g.) Par projektu "Biznesa inkubatori". 
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/par-projektu. (Skatīts 26.11.2018) 

 
 
 

 
(Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra 
[LIAA], b.g.) 
 

Atkārtoti- (LIAA, b.g.) 

Vairāki 

interneta avoti, 

kuriem ir tas 

pats autors un 

gads 

Sarakstā avotus sakārto alfabēta kārtībā pēc pirmā atšķirīgā burta, pēc tam pie gada pieraksta a,b,c… 
 
Piemērs: 
 
1. Lauksaimniecības datu centrs. (b.g.a) Buklets “Suņi” 

 https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/buklets_suni.pdf (Skatīts 12.05.2018.) 
2. Lauksaimniecības datu centrs. (b.g.b) Mājas dzīvnieku reģistrēšanas kārtība  

https://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/ 
(Skatīts 12.05.2018.) 

 
 

(Autors, gadsx) 
 

 
 
(Lauksaimniecības datu 
centrs, b.g.a) 
(Lauksaimniecības datu 
centrs, b.g.b) 

Likumi, MK 

noteikumi u. c. 

normatīvie akti 

 

Nosaukums. Tiesību akta veids. Tālāk pieraksta kā grāmatu vai interneta avotu atkarībā no izmantotā 
avota veida. 
 
Piemērs: 
 

Medību noteikumi. Ministru kabineta noteikumi Nr. 421. https://likumi.lv/doc.php?id=267976 
(Skatīts 01.10.2018). 
 
 
 
 
 
Civillikums. Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/doc.php?id=90222 (Skatīts 02.06.2018) 

 
 
 

 
 

(Ministru 
kabineta[MK] 
noteikumi Nr.421) 

 
Atkārtoti- (MK 

noteikumi Nr. 211) 
 
(Civillikums, 2. pants) 

Autora(skolēna) 

veidots  attēls 

vai tabula 

 (sk. 1. tabulu) 

(sk. 1. attēlu) 

ZPD pielikumi  (sk. 1. pielikumu) 
 

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/par-projektu
https://likumi.lv/doc.php?id=90222

