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APSTIPRINĀTS: 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Domes 
15.03.2010. sēdē 

lēmums nr. 11 
 

NNOOLLIIKKUUMMSS  
„„PPAARR  NNOOSSLLĒĒGGUUMMAA  DDAARRBBAA  ĢĢEEOOGGRRĀĀFFIIJJĀĀ,,  ĢĢEEOOLLOOĢĢIIJJĀĀ,,  VVIIDDEESS  ZZIINNĀĀTTNNĒĒ,,  
TTEELLPPIISSKKAAJJĀĀ  PPLLĀĀNNOOŠŠAANNĀĀ  UUNN  SSKKOOLLOOTTĀĀJJUU  PPRROOFFEESSIIOONNĀĀLLAAJJĀĀSS  SSTTUUDDIIJJUU  

PPRROOGGRRAAMMMMĀĀSS  IIZZSSTTRRĀĀDDEESS  UUNN  AAIIZZSSTTĀĀVVĒĒŠŠAANNAASS  KKĀĀRRTTĪĪBBUU””    
 

1. Vispārīgie noteikumi 

Bakalaura darbs – studenta veikts pētījums, kas apliecina teorētisko, praktisko zināšanu 
un metodisko iemaņu apguvi ģeogrāfijā, ģeoloģijā vai vides zinātnē studiju programmu 
noteiktā apjomā.   

Maģistra darbs - studenta veikts pētījums, kas apliecina teorētisko, praktisko zināšanu, 
metodisko un organizatorisko iemaņu apguvi zinātnes nozarē vai apakšnozarē studiju 
programmas noteiktā apjomā, kā arī spēju veikt pētījumu ar novitātes un praktiskā 
lietojuma elementiem, patstāvīgi izdarīt secinājumus.  

Diplomdarbs – studenta veikts pētījums, kas apliecina teorētisko, praktisko zināšanu un 
metodisko iemaņu apguvi izvēlētās  profesijas standarta un studiju programmas 
paredzētajā apjomā, kā arī spēju iegūt rezultātus ar praktiskā lietojuma elementiem, 
patstāvīgi izdarīt secinājumus.  

Noslēguma (bakalaura, maģistra un kvalifikācijas) darbam izvirzītās prasības nosaka 
Latvijas Republikas likums „Par zinātnisko darbu”, LR Augstskolu likums, kā arī Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (tālāk tekstā - ĢZZF) Domes 
apstiprinātie kvalifikācijas darbu izstrādes pamatprincipi un vērtēšanas kritēriji. 

Šis nolikums izstrādāts saskaņā ar LU Rektora rīkojumu nr.1/180 (04.07.2006.) „Par 
noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību” un nosaka šīs kārtības 
piemērošanu noslēguma darbu izstrādei ģeogrāfijā, ģeoloģijā, vides zinātnē, 
telpiskajā plānošanā un skolotāju profesionālajās studiju programmās.  

Noslēguma darbs ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē 
realizēto studiju programmu obligāts gala pārbaudījums, kura saturs atspoguļo 
autora oriģināli iegūto rezultātu analīzi un kas apliecina grāda kandidāta:  

1) sekmīgu studiju programmu apguvi, 

2) spējas un zināšanas izvēlētajā specializācijā, 

3) pētnieciskā darba iemaņas, parādot prasmi  

− izmantot zinātnisko literatūru, 

− izvirzīt aplūkojamo problēmu, pamatot tās aktualitāti, 

− pielietot zinātniskās pētniecības metodiku, apkopot un sistematizēt 
datu materiālu, 

− spēju patstāvīgi izdarīt argumentētus secinājumus, 

− spēja literāri pareizā latviešu valodā veidot darba izklāstu un 
formulēt secinājumus, 

4) prasmi ievērot zinātniskā darba ētiku. 
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2. Noslēguma darba izstrādes posmi 

Noslēguma darba izstrādē izšķir šādus posmus: 

1. Darba tēmas un vadītāja izvēle. 
2. Darba izstrāde. 
3. Darba tēmas gala varianta un recenzentu apstiprināšana. 
4. Darba pabeigšana un noformēšana. 
5. Darba iesniegšana gala pārbaudījumu komisijai. 
6. Darba recenzēšana. 
7. Darba aizstāvēšana. 

 
2.1. Darba tēmas izvēle  
 
2.1.1. Studiju programmu direktori atbilstoši studiju programmas padomes 

noteiktajam termiņam iepazīstina studentus ar piedāvātajām noslēguma 
darba tēmām un potenciālajiem darba vadītājiem. Piedāvāto darbu tēmu 
saraksts tiek izvietotas pie katedru ziņojuma stendiem un fakultātes mājas 
lapā. Par darbu tēmu izvietošanu atbild studiju programmu direktors. 

 
2.1.2. Students atbilstoši studiju programmu padomes noteiktajiem termiņiem 

Ģeogrāfijas, Ģeoloģijas un Vides zinātnes nodaļas lietvedībā iesniedz studiju 
programmas direktoram adresētu iesniegumu, kurš saskaņots ar potenciālo 
darba vadītāju un kurā norādīts darba tēma („Darba tēmas pieteikums”, 
sk.1. pielikumu). 

 
2.1.3. Studiju programmu direktori kopā ar katedru vadītājiem izskata noslēguma 

darba tēmu pieteikumus un tos apstiprina. Tēmas neapstiprināšanas 
gadījumā studiju programmu direktors sniedz studentam argumentētu 
atbildi. 

 
2.2. Darba izstrāde  
 

 Noslēguma darbu students izstrādā individuāli, regulāri konsultējoties ar 
darba vadītāju un nepieciešamības gadījumā ar citiem fakultātes 
docētājiem vai palīgpersonālu. 

 
 
2.3. Darba tēmas gala varianta un recenzentu apstiprināšana 
 

2.3.1. Atbilstoši studiju programmu direktoru noteiktajam datumam students 
iesniedz nodaļu lietvedības centros darba nosaukumu latviešu un angļu 
valodā, norādot darba vadītāju. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina, 
ka piekrīt vadīt studenta darbu par izvēlēto tēmu. 

2.3.2. Nodaļu lietvedes apkopo saņemtos priekšlikumus un iesniedz priekšlikumus 
izskatīšanai fakultātes katedrās.  

2.3.3. Katedras sēdē izskata saņemtos darba tēmas priekšlikumus un rekomendē 
tos apstiprināšanai studiju programmu padomē. 

2.3.4. Studiju programmu padomes sēdē, ņemot vērā katedras sēdes lēmumu, 
izskata sagatavos priekšlikumus noslēguma darba nosaukumam (latviešu un 
angļu valodā), darba vadītājiem un nozīmē recenzentus.  
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2.3.5. Studiju programmas padomes direktors sagatavoto lēmumu par darba 
nosaukumu latviešu un angļu valodā, darba vadītāju un recenzentu un 
iesniedz to dekānam apstiprināšanai. 

 
2.4. Darba iesniegšana un aizstāvēšana 
 
2.4.1. Darbu aizstāvēšanas grafiku fakultātē izstrādā Studiju servisa centrs, 

saskaņojot to ar fakultātes dekānu.  
 
2.4.2. Atsevišķu komisiju darba grafiku sastāda komisijas sekretārs, saskaņojot to 

ar studiju programmu direktoru un komisijas priekšsēdētāju, informējot par 
to studējošos ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pārbaudījuma. 

 
2.4.3. Noslēguma darba tīrraksti divos iesietos datorizdrukas eksemplāros (no 

kuriem vismaz viens ir cietajā ievākojumā) un vienas elektroniskās kopijas 
veidā, atbilstoši LU Rektora rīkojumam nr. 1/114 (05.05.2006.) „Par 
noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas 
kārtību”, tiek iesniegti nodaļu lietvedībā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 
darbu aizstāvēšanas pirmās dienas. 

 
2.4.4. Nodaļas lietvede pārbauda, vai darba elektroniskā kopija ir ievadīta LUIS, un 

ar savu parakstu apliecina darba saņemšanu.  
 
2.4.6. Nodaļas lietvedes noslēguma darbus nodod komisijas sekretāram, kas nodod 

darbu izskatīšanai recenzentam ne vēlāk kā nedēļu pirms darba 
aizstāvēšanas. 

 
2.4.7. Recenzents sagatavo recenziju un iesniedz to komisijas sekretāram rakstiskā 

veidā divos eksemplāros ne vēlāk kā divas dienas pirms aizstāvēšanas. 
 
2.4.8. Ne vēlāk kā divas dienas pirms aizstāvēšanas komisijas sekretāram 

jānodrošina bakalaura darba autoram iespēja iepazīties ar recenzentu 
atzinumiem. 

 
2.4.9. Recenzentiem vēlams piedalīties noslēguma darba aizstāvēšanas sēdē.  
 
2.4.10. Noslēguma pārbaudījuma komisija darbu organizē sēžu formā, to gaita tiek 

protokolēta. Akadēmiskā grāda pretendents sēdes laikā prezentē savu 
darbu. Prezentācijas ilgums bakalaura darbiem līdz 10 minūtēm, maģistra 
darbiem līdz 15 minūtēm.  

 
2.4.11. Pēc prezentācijas komisijas locekļi, recenzenti un citi klātesošie uzdod 

jautājumus, lai noskaidrotu grāda pretendenta ziņojumā neizklāstītās vai 
nepilnīgi izklāstītās problēmas. Tad uzstājas darba recenzents. Komisijai 
recenzenta atzinums un vērtējums ir rekomendējoši. Grāda pretendents 
savā noslēguma vārdā var atbildēt uz recenzentu piezīmēm un izteikt citus 
svarīgus argumentus. 

 
2.4.12. Noslēguma pārbaudījumu vērtējums, kā arī grāda piešķiršana tiek izskatīta 

slēgtā Komisijas sēdē pēc visu uz noslēguma pārbaudījumu ieradušos 
studentu noklausīšanās. Komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ar 
vienkāršu balsu vairākumu. Ja “par” un “pret” balsu skaits ir vienāds, 
noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Lēmumu par vērtējumu un 
grāda piešķiršanu fiksē protokolā, kuru paraksta komisijas locekļi.  
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2.4.13.Komisijas lēmumu par grāda piešķiršanu apstiprina fakultātes Dome. 
Komisija var ieteikt izcilus darbus publicēšanai vai fakultātes un 
Universitātes apbalvojumu piešķiršanai.  

 
2.4.14. Lēmumu par atkārtotu noslēguma pārbaudījumu kārtošanas laiku pieņem 

dekāns pēc studiju programmas direktora ierosinājuma. Studenti, kuri nav 
izturējuši noslēguma pārbaudījumus vai nav ieradušies uz tiem, tiek 
eksmatrikulēti kā gala pārbaudījumus nenokārtojuši.   

 
2.4.15. Studenti, kuru noslēguma darbs ir plaģiāts, tiek atstādināti no 

pārbaudījuma un eksmatrikulēti kā noslēguma pārbaudījumus nenokārtojuši. 
Atkārtota noslēguma pārbaudījumu kārtošana tiek atļauta ne ātrāk kā pēc 
gada. Noslēguma darbs ir jāraksta par jaunu tēmu. 

 
2.5. Noslēguma darba vērtēšana 
  
Noslēguma darba vērtēšana notiek saskaņā ar „Noslēguma darbu vērtēšanas 
kritērijiem”. 

3. Noslēguma darba apjoms un struktūra 

3.1. Ieteicamais bakalaura darba apjoms: 40–50 lappuses teksta, neskaitot 
pielikumus, maģistra darba apjoms: 60–80 lappuses, neskaitot pielikumu un 
diplomdarba: 40–60 lappuses, neskaitot pielikumu. 

 
3.2. Noslēguma darba struktūru nosaka darba temats, darba tips, piemēram, 

teorētisks pētījums, analītisks pārskats, patstāvīgs oriģināls pētījums, vietas 
vai reģiona studija. Atbilstoši tēmai pētījuma rezultātiem ir jābūt 
vizualizētiem un analizētiem.  

 
3.3. Noslēguma darbs jāizstrādā valsts valodā saskaņā ar literārās latviešu valodas 

normām.  
 

3.4. Noslēguma darbā norādītajā secībā jāietver šādas daļas: 

• Titullapa 
• Satura rādītājs 
• Anotācija latviešu valodā, atslēgvārdi 
• Anotācija angļu valodā, atslēgvārdi 
• Apzīmējumu saraksts  
• Ievads 
• Nodaļas ar apakšnodaļām  
• Secinājumi 
•  Pateicības1 
• Izmantotā literatūra un avoti 
• Pielikumi 
• Dokumentārā lapa 
 

3.4.1. Titullapu noformē atbilstoši paraugam (sk. 2. pielikumu). 
 

                                                 
1 Pēc autora ieskatiem 
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3.4.2. Satura rādītājs. Satura rādītājā iekļauj visu nodaļu un apakšnodaļu 
virsrakstus to numerācijas secībā un norāda atbilstošās lappuses numuru. 
Lappuses numurē ar arābu cipariem. Ievadu, pateicības un izmantoto avotu 
sarakstu nenumurē. Pielikumus numurē atsevišķi ar arābu cipariem. 

 
3.4.3. Anotācijā īsumā apraksta pētāmās problēmas būtību, pētījuma mērķi un 

galvenos rezultātus. Aiz anotācijas jānosauc 3 līdz 7 atslēgas vārdi, kas 
raksturo darba tēmu, rezultātus un izmantotās metodes. Atslēgas vārdiem 
nav jāatkārto noslēguma darba nosaukuma vārdus. Anotācijas apjoms – līdz 
850 zīmēm, ieskaitot intervālus. Anotācijai angļu valodā ir analogs saturs. 
Var sagatavot arī papildu anotāciju kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā 
valodā vai arī krievu valodā. 
 

3.4.3. Apzīmējumu un saīsinājumu saraksts. 
Ja darbā ir lietoti saīsinājumi un apzīmējumi, tad to sarakstu ievieto uz 
atsevišķas lapas aiz satura. Saīsinājumu un terminu skaidrojums jādod 
gadījumos, kad tas patiesi nepieciešams un atvieglo teksta lasīšanu. 

 
3.4.4. Ievads 

Ievadā jāpamato darba temata aktualitāte un izvēles motivācija, jāformulē 
pētījuma mērķis un uzdevumi, jānorāda, kā un kur veikti pētījumi. Ievads ir 
darba daļa, kurā lasītājs konspektīvā veidā tiek iepazīstināts ar pētāmās 
problēmas aktualitāti un pētnieka paveikto darbu. Īsumā jāinformē par 
darba nodaļām un to saturu, darba kopējo apjomu, tabulu, attēlu skaitu vai 
citiem materiāliem.  

 
3.4.5. Nodaļas ar apakšnodaļām 
 

Ieteicams noslēguma darbu strukturēt šādās nodaļās: 
− Pētījuma teorētiskā nostādne ar literatūras apskatu; 
− Materiāls un metodes; 
− Pētījumu rezultāti un diskusija, atkarībā no darba rakstura var būt 

viena vai sadalīta atsevišķās nodaļās. Piemēram, nodalot rezultātus 
no diskusijas daļas.  

 
3.4.6. Pētījuma teorētiskā nostādne ar literatūras apskatu 
 
Jebkura pētījuma uzdevums ir izvirzītās problēmas teorētisko jautājumu apskats un 
kontekstualizācija, kā arī analītiska pārskata izstrāde par iepriekš veiktajiem 
pētījumiem izpētes jautājumā.  
 
Noslēguma darbā izmantoto publikāciju un citu avotu apskatu un analīzi jāpapildina 
ar autora komentāriem, kas balstās personiskajā pieredzē un studijās iegūtajās 
zināšanās, kā arī jāizmanto diskusijas forma, ja apskata izstrādes gaitā atklājas 
uzskatu, pieeju un pētījumu rezultātu dažādība. Literatūras pārskatā jāparāda, 
kuru autoru darbi izmantoti, kā arī tekstā skaidri jānodala pieminēto autoru domas 
no savējām, lietojot atsauces.  

Par minimālo izmantoto avotu skaitu bakalaura un diplomdarbā var uzskatīt ne 
mazāk kā 15 zinātniskas publikācijas, teorētiskas ievirzes darbos un analītiskos 
apskatos – ne mazāk kā 25, maģistra darbā - ne mazāk kā 25 zinātniskas 
publikācijas, bet teorētiskas ievirzes darbos un analītiskos apskatos – ne mazāk kā 
40 zinātniskas publikācijas, no kurām vismaz 7 ir jābūt publicētām starptautiski 
pazīstamos apgādos vai recenzējamos izdevumos. 
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3.4.7. Izmantotie materiāli un metodes 

Nodaļā informē par to, kādi izejas materiāli/dati izmantoti noslēguma darba 
izstrādē, kur un kā veikti pētījumi vai novērojumi, kur un kā ievākti paraugi un 
veikta to apstrāde. Ja darbā tiek izmantoti kāda cita autora izejas dati vai 
materiāli, tad par to jāinformē un skaidri jāapraksta darba autora personiskais 
ieguldījums. Ģeoloģisko un citu paraugu kolekcijām jānorāda to glabāšanas vieta. 
Nodaļā jāraksturo datu apstrādes metodes, kāda aparatūra izmantota, kādā veidā 
dati apstrādāti un izvērtēti. Jānorāda izmantotās datorprogrammas (nosaukums un 
versija). Vispārzināmās datu statistiskās apstrādes metodes var tikai nosaukt, bet 
retāk lietotās metodes jāapraksta, lai to realizācija ir atkārtojama. Nodaļā jādod 
iegūto rezultātu pārstāvniecības, precizitātes un ticamības pakāpes vērtējums, kā 
arī atbilstība konkrētā pētījuma mērķim. 

 

3.4.7. Pētījuma rezultāti 

Ja rezultātu daļa tiek veidota atsevišķi, šeit jāatspoguļo tikai sava veiktā pētījuma 
rezultāti.  

 

3.4.8. Pētījuma rezultāti un diskusija 
 
Šī ir noslēguma darba galvenā daļa, kurā autors apliecina prasmi veikt patstāvīgu 
pētījumu, izmantot literatūras avotus, lietot apgūtās zināšanas pētījumu rezultātu 
analīzē un novērtēšanā, izdarīt secinājumus, kā arī izvirzīt jaunas pētnieciskās 
problēmas. 
 
Šajā noslēguma darba daļā parāda svarīgākos iegūtos rezultātus, salīdzina tos ar 
līdzīgiem pētījumiem, novērtē rezultātu atbilstību izvirzītajām problēmām vai 
hipotēzei. Pētījuma rezultātus var apkopot vienā vai arī vairākās nodaļās. Ja 
rezultātu daļa tiek veidota atsevišķi, šeit jāatspoguļo tikai sava veiktā pētījuma 
rezultāti.  
 
Iegūtos rezultātus jāparāda grafiskā, tabulu vai kartogrāfiskā veidā. Visiem 
aprēķiniem jābūt sakārtotiem precīzi noformētās tabulās. Tekstā pēc katras tabulas 
un attēla ir jābūt to satura analīzei un interpretācijai, bet nav jābūt tikai satura 
pārstāstījumam, kas dublē tabulas, grafikus un kartes. 
 
Diskusiju var veidot kā atsevišķu nodaļu, tā ir ieteicama, galvenokārt, teorētiskas 
un metodiskas ievirzes darbiem, oriģināliem pētījumiem. Ja diskusija ir izdalīta 
atsevišķi, tad rezultātu nodaļā sniedz tikai svarīgākos rezultātus, pievēršot 
uzmanību aktualitātei un likumsakarībām, bet pētījumu analīzi pārceļ uz diskusiju 
nodaļu.  
 

3.4.9. Secinājumi 
 
Ja darba nodaļās izdarīti daļējie secinājumi, tad tos nevajag pilnībā atkārtot. 
Secinājumiem jāattiecas uz visu darbu kopumā, tajos jāparāda pētījuma būtiskie 
rezultāti, kā arī jādod darba vērtējums. Secinājumos jāiekļauj tikai tādas atziņas, 
kas darbā ir izvērsti pamatotas ar paša autora iegūtajiem pētījuma rezultātiem vai 
kritisku un detālu literatūras analīzi. Secinājumiem jābūt sakārtotiem loģiskā 
secībā, to apjoms 1-2 lappuses.  
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Pēc Secinājumiem var iekļaut Priekšlikumus. Tiem jāizriet no secinājumiem un 
veiktā pētījuma neatrisinātām vai no jauna atklātām problēmām. Ja priekšlikumi 
orientēti praksei, tiem jābūt reāliem un pietiekami konstruktīviem.  
 
3.4.10. Izmantotā literatūra un avoti 
 
Tekstā jābūt atsaucēm uz visām publikācijām, kuras iekļautas izmantotās 
literatūras un citu avotu sarakstā. Izstrādājot noslēguma darbu, izmanto citēšanu 
pēc autora uzvārda un publikācijas gada (Hārvardas sistēmu). Literatūras atsauču 
un bibliogrāfisko norāžu noformēšanas noteikumus sk. 4. pielikumā. 
 
3.4.11. Dokumentārā lapa 
 
Dokumentārā lapa jāsagatavo atbilstoši paraugam (3. pielikums) un jāpievieno kā 
bakalaura darba pēdējā lapa. 

4. Darba tehniskā noformēšana  
 
Noslēguma darbu jānoformē atbilstoši Noslēguma darba tehniskās noformēšanas 
noteikumiem (sk. 5. pielikumu).  
 
5. Apelācijas kārtība 
 
Apelācijas kārtība ir atbilstoša „Noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas 
kārtībai”, LU rīkojums Nr.1/180 (04.07.2006.).  
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PIELIKUMI 
 

1. pielikums 
Noslēguma darba tēmas pieteikuma parauga piemērs 

 
Latvijas Universitātes 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 
(Studiju programmas nosaukums) studiju programmas direktoram  

 
 
 
 
 
 

(Studiju programmas nosaukums)   
studiju programmas 

…..kursa studenta 
................(vārds, uzvārds) 

stud.apl.Nr................... 
 
 
 

iesniegums 
 

Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tēmu “..........................................” un par 
zinātnisko vadītāju apstiprināt ................................... (akadēmiskais nosaukums, 
vārds, uzvārds). 
 
 
……………..Datums 
 
Studenta paraksts /Paraksta atšifrējums/   
 
 
 
 
 
 
Saskaņots ar zinātnisko vadītāju:  
 
Zinātniskais vadītājs     .....................................    _____________      ___________ 

paraksts    datums  
 
 
 

Apstiprināts: ............................ /Paraksta atšifrējums/ 
                                         ((Studiju programmas nosaukums) studiju  

programmas direktora paraksts)
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2. pielikums  
Titullapas noformēšanas paraugs 

 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
(NODAĻAS NOSAUKUMS) NODAĻA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................... 
(BAKALAURA DARBA NOSAUKUMS) 

 
BAKALAURA DARBS 

 
 
 
 
 
 
 
      Autors: Vārds Uzvārds 
      Stud. apl. XXXX 

Darba vadītājs: (vārds, uzvārds,  
zinātniskais grāds, akadēmiskais 
nosaukums ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA gads 
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3. pielikums 
Dokumentārās lapas paraugs 

 
Bakalaura darbs „ nosaukums” izstrādāts LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. 
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.  
 
 
 

Autors: Vārds Uzvārds                                     _____________      ___________ 
paraksts    datums  

 
 
Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 
 
Zinātniskais vadītājs amats, zinātn. grāds Vārds Uzvārds  

_____________      ___________ 
paraksts    datums  

 
 
Recenzents: amats, zinātn. grāds Vārds Uzvārds 
 
 
 
Darbs iesniegts (Nodaļas nosaukums) nodaļas lietvedībā datums 
 
Nodaļas lietvede  .........................................    _____________      ___________ 

paraksts    datums  
 
 
Noslēguma darba aizstāvēšanas rezultāti: 
 
Bakalaura darbs aizstāvēts (Akadēmiskais grāds) akadēmisko studiju gala 
pārbaudījumu komisijas sēdē 
 
.....................................  protokola nr. ........   vērtējums  ........................ 
gads, datums, mēnesis 
 
 
 
 
 
Sekretārs  Vārds Uzvārds       _____________      ___________ 

paraksts    datums  
 
 



4. pielikums 
Literatūras atsauču un bibliogrāfisko norāžu noformēšanas noteikumi 

 
Atsauces tekstā 
 
Atsauce parasti tekstā jāievieto uzreiz pēc citēšanas vai izteiktās domas izmantošanas, apaļajās 
iekavās norādot autora uzvārdu un publikācijas gadu, tos atdalot ar komatu: (Eko, 2006), ja tas ir 
būtiski vai izmantots citāts, norāda arī lappuses numuru: (Eko, 2006, 25. lpp.). Ja autoru ir vairāk 
nekā trīs, tad uzraksta pirmo autoru un lieto saīsinājumu - u.c. vai, ja publikācija ir angļu valodā - 
et al. Piemēram, (Ozols, 1998); (Ozols un Bērziņš, 2001), (Mendell et al., 2006), (Bērziņš u.c., 
2001), bet ja ir divi autori ar vienādu uzvārdu, bet atšķirīgiem vārdiem, tad aiz uzvārda raksta 
vārda iniciāli (pirmo burtu). Atsaucē iekļaujot vairākus avotus, norādes atdala ar semikolu: 
(Jurgens, 2009; Johnson, 2005; Kalniņš u.c., 2005). Ja pēc šiem noteikumiem izveidotā atsauce ir 
ļoti gara, to var saīsināt, rakstot pirmos vārdus, pēc tam liek daudzpunktu un datējumu. 
Piemēram, bibliogrāfiskā norāde: 
The Pilot Project: The Halland Model in Olsztyn 2000. [Videorecording] [S.l.], Sandklef 
Productions. 
Atsauce tekstā: (The Pilot Project…, 2000). 
Citējot autorus, citāts jāliek pēdiņās. Tekstā minot personas, to vārdu pierakstam jāatbilst 
personvārdu atveides latviešu literārajā valodā noteikumiem, piemēram, „Amerikāņu ģeogrāfa 
K. Glekena darbi (Glacken, 1967) ir būtiski ietekmējuši pētījumus par cilvēka un dabas attiecību 
vēsturisko attīstību.” Līdzīgi jāpieraksta atsauces uz interneta avotiem, piemēram, „Melnās jūras 
virsējo slāņu ūdens sāļums vidēji ir 18-18.5 ‰ (Black Sea, 2007).”. Norādot literatūras sarakstā 
publikācijas, ar kuru saturu students iepazinies, izmantojot kādu citu avotu (parasti - referatīvu 
žurnālu), obligāti jābūt norādei gan uz publikācijas oriģinālu, gan arī uz literatūras avotu, no kura 
informācija iegūta. 
 
Tekstā ir jābūt atsaucēm uz visiem avotiem, kas iekļauti izmantotās literatūras sarakstā un otrādi. 
 
Piemēri literatūras saraksta noformēšanai: 
 
Bibliogrāfisko norāžu mērķis ir dot tādu informāciju, kas nepārprotami identificē un pietiekami 
raksturo izmantoto informācijas avotu. 
 
Izmantoto literatūras avotu saraksts netiek numurēts, bet sakārtots latīņu alfabētiskā secībā pēc 
autora uzvārda. Saraksta beigās pievieno kirilicā publicēto izmantoto avotu sarakstu. Atsevišķā 
sarakstā pievieno Nepublicēto avotu sarakstu, kurā iekļauj arhīvu, nepublicēto dokumentu, 
interviju, interneta avotus. 
 
Grāmata 
  
Bibliogrāfiskajā norādē ietveramā informācija norādīšanas secībā: 

1. Autora, redaktora, sastādītāja uzvārds  un vārda iniciālis, vai institūcija, kam ir galvenā 
atbildība par publikāciju. 

2. Publikācijas gads. Ja izdošanas datējums nav norādīts, bet tas ir zināms, norādē izdošanas 
datumu liek kvadrātiekavās. Ja izdošanas datums nav zināms, to aizstāj ar kvadrātiekavās 
ietvertu abreviatūru [S.a.] („Sine anno” – „bez gada” latīņu val.) vai ekvivalentu 
latviešu valodā [Bez dat.]. 

3. Grāmatas nosaukums un apakšnosaukums (ja ir). Visiem nosaukumiem jābūt slīprakstā 
vai pasvītrotiem.  

4. Sērijas nosaukums un sējums (ja ir). 
5. Izdevums jeb iespiedums (ja ir cits, ne pirmais). 
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6. Izdošanas vieta. Ja ir uzskaitītas vairāk kā divas pilsētas, norādīt pirmo un kvadrātiekavās 
saīsināt citas: [etc]. Ja izdošanas vieta nav norādīta, to aizstāj ar kvadrātiekavās ietvertu 
abreviatūru [S.l.] („Sine loco” – „bez vietas” latīņu val.) vai ekvivalentu latviešu valodā 
[Bez vietas].  

7. Izdevējs. 
8. Lappušu numuri, ja izmantotas grāmatas atsevišķas daļas. 

 
Viens autors  
 
Eko, U. 2006. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga, Jāņa Rozes apgāds. 
 
Divi vai vairāk autori 
 
Fresenius, W., Quentin, K.E. & Schneider, W. 1988. Water Analysis. Berlin-Heidelberg, 
Springer Verlag. 
 
Redaktors/-i 
 
Kursīte, J. (red.) 2007. Kursenieki mainīgajā pasaulē: rakstu krājums. Rīga, LU Akadēmiskais 
apgāds. 
 
Johnston, R.J., Taylor, P.J. & Watts, M.J. (eds.) 2002. Geographies of Global Change: 
Remapping the World. Malden (Massachusetts), Blackwell Publ. 
 
Institūciju izdevums 
 
LR CSP 2004. Demogrāfija: statistisko datu krājums. Demography: Collection of Statistical 
Data. Rīga, Latvijas Republikas Centrālā Statistikas pārvalde. 
 
Sērija (sērijas nosaukums seko grāmatas nosaukumam) 
 
Cousteau, J.-Y. & Cousteau, P. 1970. The Shark: Splendid Savage of the Sea. The Undersea 
Discoveries of Jacques-Yves Cousteau. Doubleday & Co. New York, Garden City. 
 
Atkārtots izdevums 
 
Mitchell, W.J.T. (ed.) 2002. Landscape and Power. 2nd edn. Chicago, London, University of 
Chicago Press. 
 
Bunkše, E.V. 2000. Sirēnu balsis: ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija: Bērklijas ainavu skola. 3. 
iesp. Rīga, Norden AB. 
 
 
Raksts grāmatā  
 
Bibliogrāfiskajā norādē ietveramā informācija norādīšanas secībā: 

1. Raksta autora uzvārds, un vārda iniciālis. 
2. Grāmatas publikācijas gads. Ja izdošanas datums nav zināms, to aizstāj ar 
kvadrātiekavās ietvertu abreviatūru [S.a.] („Sine anno” – „bez gada” latīņu val.) vai 
ekvivalentu latviešu valodā [Bez dat.]. 
3. Raksta nosaukums. 
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4. Paskaidrojums „Grām.” (ja izdevums ir latviešu valoda) vai „In” (ja izdevums ir angļu 
valodā), pēc tā kols un atstarpe. 
5. Grāmatas redaktors vai sastādītājs. 
6. Grāmatas nosaukums un apakšnosaukums (ja ir), nosaukumiem jābūt slīprakstā. 
7. Sērijas nosaukums un sējums (ja ir). 
8. Izdevums jeb iespiedums (ja ir cits, ne pirmais). 
9. Publicēšanas vieta. Ja ir uzskaitītas vairāk kā divas pilsētas, norādīt pirmo un 
kvadrātiekavās saīsināt citas: [etc]. Ja izdošanas vieta nav norādīta, to aizstāj ar 
kvadrātiekavās ietvertu abreviatūru [S.l.] („Sine loco” – „bez vietas” latīņu val.) vai 
ekvivalentu latviešu valodā [Bez vietas]. 
10. Izdevējs. 
11. Lappušu numuri, kuras aizņem publicētais raksts. 

 
Burgess, J. 2000. Situating knowledges, sharing values and reaching collective decisions. The 
cultural turn in environmental decision making. In: Cook, D. et al. (eds.) Cultural Turns / 
Geographical Turns. Harlow [etc.], Pearson Education, 273–287. 
 
Kursīte, J. 2008. Vārkavas sakrālā topogrāfija: Margitova. Grām.: Kursīte, J. un Stauga, J. (sast.) 
Vārkava: Tradicionālā kultūra un mūsdienas. Rīga, Madris, 222.–231.  
 
Nav minēts autors 
 
Ja nav nosaukts autors, atsaucei izmantojams nosaukums un bibliogrāfiskajā sarakstā šis ieraksts 
jāievieto atbilstoši pirmā vārda alfabētiskajai secībai. 
 
Svešvārdu vārdnīca 2004. Rīga, Avots. 
 
Žurnāla raksts 
 
Bibliogrāfiskajā norādē ietveramā informācija norādīšanas secībā: 

1. Autora uzvārds un vārda iniciālis. 
2. Publikācijas gads. 
3. Raksta nosaukums. 
4. Žurnāla nosaukums slīprakstā (ja nosaukumu veido kopnosaukums un pakārtotais 

nosaukums, starp tiem liek punktu un atstarpi. Piemēram, Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). 

5. Sējuma numurs. 
6. Žurnāla numurs iekavās. 
7. Lappušu numuri, kuras aizņem publicētais raksts. 
 

Wartena, L., van Boxel, J.H. & Veenhuysen, D. 1991. Macroclimate, microclimate and dune 
formation along theWest European coast. Landscape Ecology. 6(1/2), 15–27. 
 
Melluma, A., Stūre, I. un Zariņa, A. 2006. Ainavas kā mantojums: to izpētes un aizsardzības 
problēmas Latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās 
zinātnes. 60(6), 4.–25.  
 
Ziņojums konferencē 
 
Olsson, K. 1999. The use of built heritage for regional development – heritage management and 
the value of preservation. Building Conservation and Labour Market Policy Working as a 
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Driving Force for Regional Strategic Development, International Conference. Book of 
Proceedings. Halmstad, Sweden, 143–149. 
 
Eberhards, G. un Saltupe, B. 2006. Jūras krastu ģeoloģiskā uzbūve un noturība pret eroziju 
stipras vētras laikā. Latvijas Universitātes 64.zinātniskā konference. Ģeogrāfija, Ģeoloģija, 
Vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 157.–159.  
 
Raksts avīzē 
 
Arnicāns, M. 2007. Ziemeļu koridors virzās uz priekšu. Diena, 5. oktobris, 7.  
 
Škirklis enciklopēdijā vai skaidrojošā vārdnīcā 
 
Ir autors: 
 
Kuršs, V. 1995. Kūmu kaļķakmens atradne. Grām. G. Kavacs (red.). Latvijas daba: 
enciklopēdija. 3. sēj. Rīga, Latvijas enciklopēdija, 46.  

 
Rusmanis, S., Viks, I. 1993. Embūtes ieleja. Grām. Kurzeme. Iepazīsim Latviju. 
Rīga, Latvijas enciklopēdija, 81.–83.  
 
Bez autora: 
 
Purvu augsnes 1986. Jērāns, P. (red.). Latvijas padomju enciklopēdija. 8.sēj. Rīga, Galvenā 
enciklopēdiju redakcija, 206.  
Atsauce tekstā (Purvu augsnes, 1986). 
 
Sīkiespiedumi 
 
Brīvības piemineklis 1938. [Pastkarte] K. Sermuļa kolekcija. 
 
Teiču purva augi 2002. [Buklets] Teiču dabas rezervāts, Vides datu un projektu sektors. 
 
Kartogrāfiskie materiāli 

Kartogrāfisko avotu izmantošana var būt ļoti daudzveidīga: 

1. Kartes vai atlanti kā informācijas avots (tiek pielietota drukāto kartogrāfisko materiālu 
bibliogrāfiskā norāde). 

2. Autora sastādīta karte: 

1) izmantojot citu (Envirotech; Jāņa Sētas, LĢIA u.c. izstrādātāju) vektoru datu 
pamatnes; 

2) izmantojot citu izstrādātāju rastra pamatnes (Jāņa Sētas, LĢIA, Metrum, kā arī LU 
ĢZZF WMS sistēma); 

3) autors pats skenējis karti (-es), piesaistījis koordinātu telpai un pats veidojis savu 
informācijas slāņus, digitizējot  informāciju, izmantojot citu vāktus datus (piem., 
iedzīvotāju skaits administratīvajās teritorijās) vai savus (piem., ūdens līmeņu 
svārstības apsekotajās pagasta akās). 

Visos gadījumos nepieciešams korekti norādīt datu izcelsmi un izmantotos kartogrāfiskos 
produktus. 
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Drukāto kartogrāfisko materiālu bibliogrāfiskajā norādē ietveramā informācija norādīšanas 
secībā: 
 

1. Autors. 
2. Izdošanas gads. 
3. Nosaukums un mērogs (norāda ar M.). Ja tas nav ietverts kartes nosaukumā, tad to 

nenorāda. Slīprakstu izmanto grāmatu (atlantu) nosaukumu vai atsevišķi izdotu karšu 
nosaukumu pierakstam. 

4. Izdošanas vieta, ja ir norādīta. 
5. Izdevējs. 
6. Izmantotā daļa, tās apjoms (ja ir zināms vai nosakāms).  

 
Piemēri:  
 
Avotiņš, V., Lukss, I. 2002. Salacas kartes: Salacas un tās apkārtnes kartes mērogā 1:45 000 
laivotājiem, velotūristiem un autobraucējiem. Rīga, AGB. 
 
Vēlais neolīts 2300.–1500. g. p.m.ē. 1998. Turlajs, J. (galv. red.) Latvijas vēstures atlants. Rīga, 
Apgāds Jāņa sēta, 9.  
Atsauce tekstā (Vēlais neolīts …, 1998). 
 
20 – Ezere. M.: 1:75 000 1930. Rīga, Armijas štāba Ģeodezijas – Topografijas daļa, 1 lapa. 
Atsauce tekstā (20 – Ezere. M.: 1:75 000 1930). 
 
Latvija: autoceļu atlants ar nosaukumu rādītāju. M.: 1:200 000 1993. Rīga, apgāds „Vade 
Mecum”, 17.  
 
Витебск, план города. M.: 1:18 000, Витебский район, карта. M.: 1:100 000 2002. РУП 
„Белкартография”,1 лист. 
 
LU ĢZZF WMS sistēmā ietverto karšu izmantošanas gadījumā bibliogrāfiskā norādē ietveramā 
informācija norādīšanas secībā: 

1. Kartes saīsinātais nosaukums. 
2. Datējums, ja ir. 
3. Kartes pilns nosaukums slīprakstā. 
4. Publicētājs vai izdevējs, t.i. LU ĢZZF WMS. 
5. Datums, kad informācija iegūta. 
6. Interneta adrese, t.i. http://kartes.geo.lu.lv 

 
Piezīmes: 

1. Bibliogrāfiskās atsauces sastādīšanai nepieciešamā pilna informācija par atsevišķiem 
karšu slāņiem pieejama mājas lapā http://kartes.geo.lu.lv/ sadaļā „Citēšana”.  

2. Izmantojot materiālu, kas sastāv no 1 kartes lapas un kur iespējams iegūt pilnu 
bibliogrāfisko informāciju, norāde uz to jāveido tieši, nenorādot LU ĢZZF WMS mājas 
lapu http://kartes.geo.lu.lv/ kā resursa atrašanās vietu. 

 
Piemēri:  
TOPO 50K PSRS. Bijušās PSRS armijas ģenerālštāba 42. gada sistēmas topogrāfisko karšu 
mozaīka mērogā 1:50 000. LU ĢZZF WMS. Sk. 26.11.2009. Pieejams htpp://kartes.geo.lu.lv 
Atsauce tekstā (TOPO 50K PSRS). 
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Latvijas mežu karte 1994. 1: 400 000. Rīga, Nacionālais Mērniecības centrs, Latvijas Valsts 
mežierīcības institūts. 
Atsauce tekstā (Latvijas mežu karte, 1994). 
 
Piezīmes: 

Korekti strādājot ar LU ĢZZF WMS kartēm elektroniskā vidē, automātiski tiek parādīts 
datu avots, bet darba autora atbildība ir nodrošināt atsauci, ja tā automātiski neparādās. 

Attiecībā uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) izstrādēm darbojas 
Licences noteikumi saskaņā ar līgumu starp LĢIA un LU: nodrošināt uz izdrukām un no jauna 
izgatavotiem produktiem norādes par Licences devēja datu autortiesībām šādā formā un veidā: 
Datu nosaukums, Datu sagatavošanas gads, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 

Analogi veidojamas atsauces uz citu izstrādātāju vektoru vai rastra pamatnēm. 
 
Atsauce uz ne-grāmatu / multimediju materiālu   
 
Nepieciešamā informācija ir tāda pati, kā grāmatām, kā arī kvadrātiekavās jānorāda avota veids 
(piemēram, CD, videoieraksts, audiokasete, u.tml.) 
 
Иркутск. Энциклопедия Байкала  2006. [CD] Иркутск, Восьмое небо. 
 
The Pilot Project: The Halland Model in Olsztyn 2000. [Videorecording] [S.l.], Sandklef 
Productions. 
 
Elektroniskie resursi 
 
Bibliogrāfiskajā norādē ietveramā informācija norādīšanas secībā: 

1. Autora uzvārds un vārda iniciālis. 
2. Publikācijas gads. Ja izdošanas datums nav zināms, to aizstāj ar kvadrātiekavās ietvertu 

abreviatūru [S.a.] („Sine anno” – „bez gada” latīņu val.) vai ekvivalentu latviešu valodā 
[Bez dat.]. 

3. Nosaukums. 
4. Izdevējs/organizācija. 
5. Izdevums, ja ir ne pirmais. 
6. Datums, kad informācija iegūta. 
7. Interneta adrese. 

 
SIA „Grupa 93” 2004. Degradēto teritoriju izpēte Rīgas pilsētā. Rīgas Dome. Sk. 06.11.2007. 
Pieejams http://www.rdpad.lv/uploads/rpap/att_plan_izpetes/08_degradetas_teritorijas_riga.pdf 
Atsauce tekstā (SIA „Grupa 93”, 2004). 
 
Black Sea 2007. Wikipedia: the Free Encyclopedia. Sk. 06.11.2007. Pieejams 
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea 
Atsauce tekstā (Black Sea, 2007). 
 
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka [Bez dat.]  I Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Sk. 
25.11.2009. Pieejams http://dziesmusvetki.lndb.lv/ 
Atsauce tekstā (Latvijas Nacionālā …, bez dat.). 
 
Raksts no ziņu portāla 
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LETA 2009. Nepieciešamība pēc ūdens līdz 2030.gadam Indijā divkāršosies. Apollo, 
24.novembris. Sk. 25.11.2009. Pieejams http://www.apollo.lv/portal/news/articles/186515 

Atsauce tekstā (LETA, 2009). 
 
E-pasts 
 
Taisaku K., Taisaku.Komeie@bun.kyoto-u.ac.jp 2009. ICHG 2009 KYOTO Programme. E-pasts 
vēstkopai ICHG (ichg@bun.kyoto-u.ac.jp). Nosūtīts 13.07.2009. 21:13. Sk. 25.11.2009. 
Pieejams https://webmail.lanet.lv/horde/imp/message.php?index=10297 
Atsauce tekstā (Taisaku, 2009). 
 
Arhīva materiāli 
 
Bibliogrāfiskajā norādē ietveramā informācija norādīšanas secībā: 

1. Autors. 
2. Dokumenta publicēšanas vai sastādīšanas gads. 
3. Dokumenta nosaukums. 
4. Lietas nosaukums, kurā dokuments glabājas. 
5. Arhīva nosaukums. 
6. Fonda, apraksta un lietas numuri. 
7. Lappuse. 
 

Nīcas muižas regulēšanas plāni 1867. Latvijas Valsts Vēstures arhīvs, 183.f., 167.apr.,  167.l., 
1.-50. lpp. 
 
Normatīvie akti 
 
Bibliogrāfiskajā norādē ietveramā informācija norādīšanas secībā: 

1. Dokumenta nosaukums, numurs, veids. 
2. Dokumenta pieņemšanas datums. 
3. Pieņēmējs (ja nav nepārprotami atpazīstams no dokumenta nosaukuma). 

 
Latvijas valsts karoga likums. Pieņemts 29.10.2009. Latvijas Republikas Saeima.  
Atsauce tekstā (Latvijas valsts karoga likums, 2009). 
 
Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā. Pieņemti 17.11.2009. Latvijas Republikas 
Saeima. 
Atsauce tekstā (Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā, 2009). 
 
Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un 
valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem. Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi 
Nr.1316. Pieņemti 10.11.2009.  
Atsauce tekstā (Bāzes finansējuma …, 2009). 
 
Par detālplānojuma teritorijai Ganību un Ventas ielu krustojumā saistošās daļas apstiprināšanu. 
Saistošie noteikumi. Pieņemti 7.04.2005. Liepājas pilsētas dome.  
Atsauce tekstā (Par detālplānojuma …, 2005). 
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Nepublicētie materiāli 
 
Uļjane, S. 2007. Velotūrisms un tā attīstības iespējas Limbažu rajonā: bakalaura darbs. Rīga, LU 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte. 
 
Valters, H. 1934. Vēstule Birutai Grantai. P. Granta personiskais arhīvs. 
 
Upīte, B. 2007. Intervija. Ogre, 16.oktobrī. 
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5.pielikums 
 Noslēguma darba tehniskās noformēšanas noteikumi 
 

Noslēguma darbu jānoformē datorsalikumā (Microsoft Windows operētājsistēmas vidē) 
ar 1,5 intervāla atstarpi starp rindiņām (tabulām un literatūras sarakstam single atstarpe) uz A4 
formāta papīra lapām (210x297mm). Lielāka formāta lapu lietošana pieļaujama tikai 
kartogrāfiskā materiāla vai ļoti lielas tabulas parādīšanai. 

Jaunu rindkopu sāk ar 10 mm lielu atkāpi. Atkāpes no lapas kreisās malas - 30 mm, no 
labās - 20 mm, no augšējās un apakšējās 20 mm. 

Burtu lielums tekstā 12 punkti, fonts - Time New Roman. Nodaļu virsrakstu burtu lielums 
14 punkti. Lai tekstā izceltu kādu nozīmīgu vārdu, frāzi vai rindkopu, var lietot: pasvītrojumus, 
burtu trekninājumu un slīpuma maiņu. 

Katrai nodaļai jāsākas jaunā lappusē. Lappuse nedrīkst beigties ar virsrakstu. Nodaļu 
virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaļu virsrakstus – ar mazajiem burtiem 
treknrakstā (bold). Aiz virsraksta punktu neliek. Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā 
teksta ir viena rinda.  

Lappušu numerācija sākas ar titullapu, kas ir darba pirmā lappuse, bet uz tās numuru 
neraksta. Lappuses numurē apakšā lapas vidū ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kur ir 
apzīmējumu saraksts. Kopējā lappušu numerācijā iekļauj arī literatūras sarakstu, kartes un 
pielikumus. Pielikuma apjoms netiek ieskaitīts iepriekš nosauktajā bakalaura darba orientējošā 
apjomā. 

Ja ir vairāki pielikumi, ieteicams uz pirmās pielikuma lappuses norādīt pielikumu saturu. 
Pielikumus ne tikai numurē, bet tiem jābūt arī nosaukumiem (piemēram, 1.pielikums. Latvijas 
upju garenslīpums). Visas ilustrācijas (fotogrāfijas, shēmas, grafikus, kartes) sauc par attēliem un 
tos numurē katras atsevišķas nodaļas ietvaros, piemēram, 3.1. att. (pirmais attēls trešajā nodaļā). 

Katram attēlam jābūt precīzam nosaukumam (burtu izmērs 11, treknraksts), kas izvietots 
zem attēla. Tabulas numurē katras atsevišķas nodaļas ietvaros un virsraksts (burtu izmērs 11, 
treknraksts) ir izvietots virs tabulas. Īpaši lielas tabulas ieteicams ievietot pielikumā. 
 
Tabulas noformējuma paraugs 

3.5.tabula 

Migrācijas pamatrādītāji Latvijā, tūkst. cilv. (Bērziņš, 2000, 18.lpp.) 
Gads Imigranti Emigranti Pieaugums 
1990    
1995    
2000    

1995 pret 2000,%    
 

Ja tabulu ir sastādījis autors, piemēram, balstoties uz literatūras avotu Bērziņš, 2000., tad 
to pieraksta šādi: (izstrādājis autors, izmantojot Bērziņš, 2000). 

Tabulās sakārtotos aprēķinus var papildināt ar grafiskiem attēliem un kartēm. 
Arī grafisko attēlu (zīmējumu) noformējumā jābūt pilnai informācijai par to, vai tos ir 

sagatavojis autors, vai arī tie aizgūti no citiem darbiem. 
Tekstā uz tabulām un attēliem ir jābūt atsaucēm, to satura analīzei un interpretācijai, bet 

nevis to satura pārstāstam, kas tādējādi tos dublētu. 
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Attēla noformējuma paraugs 
 

 
 
1.attēls. Plūdu riska teritorijas Rīgas pilsētā (Liepiņš, 2000, 15.lpp.) 
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Vid.vēja ātrums m/s Ainaži Vid. vēja ātrums m/s Skulte 
 

2. attēls. Vidējais vēja ātrums (m/s) Ainažu un Skultes meteoroloģiskajā  stacijā 2001. gada janvārī 
(izstrādājis autors, izmantojot LVĢMA, 2002) 


