
SVARĪGI! 

 

 Bibliogrāfiskā apraksta izveides principi ir saistoši visām RSU zinātniska rakstura 

publikācijām. 

 Iesniegtie materiāli, kas neatbildīs iepriekšminētajām prasībām, tālāk netiks 

izskatīti. 

 Zinātniskie raksti pirms publicēšanas tiek recenzēti. 

 Ja autors nav iesniedzis tekstu un ilustrācijas atbilstoši izvirzītajām prasībām, 

izdevniecība ir tiesīga darbu nepieņemt. 

 

Literatūras sarakstu raksta beigās noformē alfabēta kārtībā, rakstiem latviešu valodā 

vispirms uzrādot avotus latviešu valodā, pēc tam – angļu valodā. 

1. piezīme. Nepārkopēt statistisko pakešu protokolus neapstrādātā veidā. 

2. piezīme. Rakstos angļu valodā pēc iespējas neveidot atsauces uz avotiem latviešu un 

krievu valodā. 

Literatūras sarakstsjānoformē atbilstoši tālāk dotajiem paraugiem, ievērojot zīmes starp 

bibliogrāfiskā apraksta ziņu zonām (punkts, komats, kols, semikols, slīpsvītras, domu zīme). 

1. piezīme. Ja ir četri (4) autori, uzrāda visus četrus; ja ir vairāk par četriem autoriem, 

uzrāda pirmos trīs un pievieno “u. c.” (avotiem latv. val.) vai “et al.” (avotiem angļu 

val.). 

2. piezīme. Literatūras sarakstā aiz autora iniciāļiem liek punktu un atstarpi. 

3. piezīme. Lappuses “no–līdz” uzrāda pilnībā, piem., 1243–1256, lietojot domu zīmi, 

nevis defisi. 

 

Bibliogrāfiskā apraksta paraugi 

 

Grāmatas bibliogrāfiskais apraksts 

Autora uzv. un inic. Grāmatas nosaukums: Cits nosaukums, ja tāds ir / Autorības ziņas, resp., 

autoru kolektīvs, redaktori u. tml. – Kurš izd. pēc skaita, piem., 3.izd. – Izdošanas vieta: 

Izdevniecība, gads. – Lpp. skaits “no–līdz”, kuras izmantotas (piem., 140.–150. lpp. (avotiem 

latv. val.) vai Pp. 140–150. (avotiem angļu val.)). 

Paraugs 

Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. – Rīga: Zāļu infocentrs, 2011. – 536.–537. lpp. 

Braunwald E. B. Heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. – 3
rd

 ed. – 

Philadelphia: W. B. Saunders, 1988. – Pp. 345–346. 



Grāmatas nodaļas analītiskais bibliogrāfiskais apraksts 

(ja izmantota kāda daļa no grāmatas, raksts krājumā) 

 

Grām. nodaļas autors. Nodaļas nosaukums: Cits nosauk., ja tāds ir // Grāmatas autors. 

Grāmatas nosaukums: Cits nosaukums / Autorības ziņas. – Kurš izd. pēc skaita. – Izdošanas 

vieta: Izdevniecība, gads. – Izmantotās lpp. “no–līdz”. 

Paraugs 

Morgan G. Acid-base balance // Clinical anesthesiology / Ed. by Turner D. A. – 2
nd

 ed. – 

Philadelphia: W. B. Saunders, 2005. – Pp. 225–240. 

 

Žurnāla raksta bibliogrāfiskais apraksts 

Raksta autors. Nosaukums // Žurnāla nosaukums, gads; sējums (Nr.): lpp. no–līdz. 

Paraugs 

Harris E. S., Morgan R. F., Rodeheaver G. T., et al. Analysis of the kinetics of peritoneal 

adhaesion formation in the rat and evaluation of potential antiadhaesive agents // Surgery, 

1995; 117 (6): 663–669. 

 

 

Interneta resursu apraksts 

Literatūras sarakstā iekļauj avotus, ja tie aizgūti no interneta mājas lapām. Sarakstā norāda 

gan materiāla autoru un nosaukumu, gan resursa pilnu, precīzu adresi, iekavās norādot, kad 

resurss skatīts. 

Paraugs 

Pokrotnieks J., Danilāns A., Derova J. u. c. Vadlīnijas gastroenteroloģijā // 

www.gastroenterologs.lv/content.php?lang=lv&oldpage=0*page=0&submenu=20-12k (sk. 

25.12.2006.). 

 


