
 

 

VFF Filozofijas un ētikas nodaļa 

 

Literatūras saraksta un atsauču  

noformēšanas prasības 
 

 

A Literatūras saraksta noformēšana 

 

A1 Literatūras sarakstā iekļautie darbi tiek sakārtoti alfabētiskā secībā. Vispirms tiek uzskaitīti 

darbi, kuri rakstīti, izmantojot latīņu alfabētu, neatkarīgi no valodas. Darbi, kuri rakstīti, izmantojot 

citus alfabētus vai rakstu zīmes, tiek uzskaitīti pēc tam, atbilstoši konkrētās rakstības pieņemtajai 

kārtībai.  

 

Alister I., Haucke Ch. (Eds.) Contempormy Jungian Analvsis. London: Routledge, 1999. 

Aristotelis. Nikomaha ētika. Tulk. Ī. Ķemere. Rīga: Zvaigzne, 1985. 

Lai B. (Dir.) Contro Popper. Roma: Etzioni, 1998. 

Аристотель. Политика. Киев: Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2017. 

 

A2 Literatūras saraksts tiek strukturēts tādējādi, ka vispirms tiek uzskaitīti uzziņu izdevumi, ja tādi 

ir izmantoti, tad avoti, pēc tam sekundārā literatūra, atsevišķi ir nodalīti darbi, kuri ir publicēti 

internetā. Ja biežāk izmantotie darbi ir apzīmēti ar saīsinājumiem, tad saīsinājumus norāda 

literatūras saraksta sākumā. Ja darba tēma neprasa, tad avotus no sekundārās literatūras nav 

nepieciešams nodalīt. Grāmatas no rakstiem nav īpaši jānodala. 

 

Literatūras saraksta struktūra: 

 

Saīsinājumi 

Uzziņu izdevumi 

Avoti 

Sekundārā literatūra 

Materiāli internetā 

 

A3 Literatūras sarakstā ir minēti tikai tie teksti, kuri ir minēti teksta atsaucēs, un visi teksti, kuri ir 

minēti atsaucēs, ir uzrādīti arī literatūras sarakstā. 

  

 

B Literatūras sarakstā uzskaitīto atsauču noformēšana 

Atsauces literatūras sarakstā jānoformē vienotā sistēmā, kas attiecas uz visu, ieskaitot lielo un mazo 

burtu lietojumu, interpunkciju, grafiskus akcentus – treknrakstu un kursīvu. Teksts tiek aprakstīts 

tajā valodā, kādā tas ir uzrakstīts, ievērojot konkrētās valodas pareizrakstības noteikumus, 

piemēram, lielo un mazo burtu izmantojumu. Vispirms tiek norādīts teksta autors, tad teksta 

nosaukums, izdošanas vieta, izdevniecība un izdošanas gads. 

 

B1 Grāmata ar vienu autoru 

 

Kamps K. Die offenere Gesellschaft und ihre Medien. Bonn: Bouvier, 1998.  

Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. New York: Ballantine, 1997. 

Maalouf A. Un fauteuil sur la Seine : Quatre siècles d’histoire de France. Paris : Grasset, 

2016.   

 

B2 Grāmata ar sastādītāju vai redaktoru 

 

Keuth H. (Hrsg.) Karl Popper. Logik der Forschung. Berlin: Merve, 1998. 

Lai B. (Dir.) Contro Popper. Roma: Etzioni, 1998. 

Popper K. Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Hrsg. von T. Hansen. 



Heidelberg: Campus, 2006. 

Popper K. The World of Parmenides. Ed. by A. Petersen. London: Siegwick, 2000. 

Schelley D. (Ed.) Psychoanalysis and Woman. New York: N. Y. Univ. Press, 2000.  

 

B3 Grāmata ar vairākiem autoriem vai sastādītājiem 

Ja grāmatai, krājumam vai rakstam ir vairāki autori, it sevišķi, ja to ir vairāk par trim, tad visus 

autorus nav nepieciešams norādīt darba aprakstā. Atbilstoši situācijai jānorāda pirmais vai galvenie 

autori un tas, ka visi autori aprakstā nav minēti (“u. c” (latviski), “u. a.” (vāciski), “et al.” 

(latīniski)). 

 

Luhrs G. u. a. (Hrsg.) Kritischer Rationalismus. Bonn: UTB, 1975-1976. 2 Bde.  

Alexander F. et al. (Ed.) Psychoanalytic Pioneers. New York: Baldwin, 2001. 

Alister I., Haucke Ch. (Eds.) Contemporary Jungian Analysis. London: Routledge, 1999. 

 

B4 Tulkotas grāmatas 

 

Aristotelis. Nikomaha ētika. Tulk. I. Ķemere. Rīga: Zvaigzne, 1985. 

 

B5 Grāmata, par kuru nav zināma kāda informācija 

Ja grāmatai nav norādīts autors vai redaktors, tad literatūras sarakstā atsauci sāk ar nosaukumu un 

novieto sarakstā atbilstoši nosaukuma pirmajam burtam. Ja nav zināma vieta, latviski tiek rakstīts 

“b. v.”, proti, “bez vietas”. Ja nav zināma izdevniecība – “b. i.”, ja nav zināms gads – “b. g.” 

 

Šmids V. Balansa māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, b. g. 

 

B6 Raksts žurnālā vai krājumā 

Raksta aprakstu sāk ar raksta autoru un nosaukumu, pēc tam norādot izdevumu, kurā raksts ir izdots. 

Rakstiem tiek uzrādīts, kur žurnālā vai krājumā raksts ir atrodams, norādot pirmo un pēdējo lappusi. 

Arī rakstus apraksta tajā valodā, kurā raksts ir publicēts, izmantojot konkrētās valodas 

pareizrakstības noteikumus un saīsinājums, piemēram, “lpp.” (latviski), “S.” (vāciski), “P.” 

(angliski) vai “С.” (krieviski). Rakstiem, kuri atrodami arī internetā, vēlams minēt DOI kodu. 

 

Kaplan H. Husserl // Seif L. (Hrsg.) Geschichte der Philosophie. München: Beck, 1997. Bd. 

7. S. 234-289. 

Osis L. Huserla fenomenologija // Kentaurs, 2003. Nr. 3. 24.-45. lpp. 

Sauka A. The Nature of Our Becoming: Genealogical Perspectives // Le Foucaldien, 6 (1), 

2020. DOI: http://doi.org/10.16995/lefou.71 
 

B7 Teksts internetā 

Aprakstot tekstus internetā, tiek norādīta saite, ar kuras palīdzību raksts ir sasniedzams, un datumu, 

kad raksts ir skatīts. Ja interneta vietnē ir norādīts teksta ievietošanas laiks, uzrādīt to.  

 

Driver J. The History of Utilitarianism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 

2014 Edition), https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/utilitarianism-history/ 

(Accessed 12.05.2021.). 

 

B8 Radio un televīzijas raidījumi, video 

 

Kušķe B. Vārdos galvenais nav patiesība. Par Nīčes eseju krājumu stāsta filozofs Igors Šuvajevs // 

Labrīt (radio raidījums), Latvijas Radio 1, 26.03.2021. 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/vardos-galvenais-nav-patiesiba-par-nices-eseju-

krajumu-stasta-filozofs-igors-suvajevs.a398256/ (Skat. 12.05.2021.).  

 

 

C Atsauces tekstā 

Atsauces tekstā tiek norādītas zemsvītras piezīmes veidā. Atsaucēm tekstā jābūt precīzām, pēc 

iespējas jānorāda konkrētas lappuses, kur var atrast citātu vai domu, uz kuru norāda atsauce. 

Lappuses tiek norādītās oriģinālvalodā. 

http://doi.org/10.16995/lefou.71
https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/utilitarianism-history/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/vardos-galvenais-nav-patiesiba-par-nices-eseju-krajumu-stasta-filozofs-igors-suvajevs.a398256/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/vardos-galvenais-nav-patiesiba-par-nices-eseju-krajumu-stasta-filozofs-igors-suvajevs.a398256/


 

 

 

C1 Atkārtota atsauce 

Ja uz konkrēto darbu atsaucaties vairākkārt, tad atkārtotā atsaucē nav jāatkārto pilna atsauce, bet 

tikai tas, kas ļauj skaidri saprast, par kuru darbu ir runa. Ja konkrētajam autoram ir tikai viens darbs, 

ko pieminat tekstā, tad atkārtotā atsaucē var minēt tikai vārdu un lappusi. Ja vairāki teksti, tad autora 

vārdu un teksta nosaukumu vai nosaukuma daļu. 

 

Kamps K. Die offenere Gesellschaft und ihre Medien. Bonn: Bouvier, 1998. S. 128. 

Kamps K. S. 124. 

 

C2 Atkārtota secīga atsauce 

Ja dodat pēc kārtas vairākas atsauces uz vienu un to pašu darbu, tad darba nosaukumu var 

neatkārtot. 

 

Kamps K. Die offenere Gesellschaft und ihre Medien. Bonn: Bouvier, 1998.  S. 128. 

Ibid. S. 23. 

Ibid. S. 376. 

 

C3 Atkārtota atsauce, kas nav secīga 

Ja vienā lappusē dodat atsauci uz vienu un to pašu darbu, bet pa vidu ir atsauce vēl uz kādu citu 

darbu, tad darba nosaukumu var neatkārtot, bet lietot saīsinājumu “Op. cit.”. Ja otrs citāts ir tālāk par 

vienu lappusi, “op. cit.” nav vēlams lietot, jo lasītājam būs grūti atrast, kurš iepriekš citētais darbs ir 

domāts. 

 

Kamps K. Die offenere Gesellschaft und ihre Medien. Bonn: Bouvier, 1998.  S. 128. 

Šmids V. Balansa māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, b. g. 108. lpp. 

Kamps K. Op. cit. S. 234. 

 

C4 Vispārpieņemtā paginācija 

Atsaucēm vēlams izmantot autoritatīvus izdevumus, kas ir pieejami arī citiem speciālistiem, kas 

raksta par to pašu tēmu. Dažkārt ir pieņemts citēt pirmizdevumus vai akadēmiskus kopotos rakstus. 

Daļai klasisko tekstu ir vispārpieņemta paginācija ( piemēram, Plat. Resp. 345c), tādos gadījumos ir 

ieteicams izmantot to. Bet, ja svarīgi dot atsauci uz tulkojumu vai izdevumu, kurā šī paginācija 

netiek izmantota, jānorāda atsauce uz attiecīgo lappusi vai uz abām – vispārpieņemto pagināciju un 

konkrēto izdevumu. 

 

 


