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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Jēkabpilī 

   

15.08.2019.          Nr1.-8/12 

 

Rakstu darbu noformēšanas kārtība 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgs jautājums 

1. Iekšējie noteikumi nosaka rakstu darbu noformēšanu kārtību Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā (turpmāk – Koledža). Dažiem rakstu darbu veidiem (prakses 

dienasgrāmata, kursa darbs, kvalifikācijas darbs u.c.) var tikt noteiktas papildus prasības 

attiecībā uz darba struktūru, saturu un izstrādāšanu. Tie atrunāti atbilstošajos Koledžas 

normatīvajos aktos (Kvalifikācijas prakses kārtība, Kursa darbu noformēšanas kārtība, 

Kvalifikācijas darbu noformēšanas kārtība). 

 

II. Ieteicamā darba struktūra 

2. Titullapa (1.pielikums). 

3. Automātiskais saturs ar lappušu norādēm (2.pielikums). 

4. Attēlu saraksts ar lappušu norādēm, ja darbā ir vismaz 5 attēli (3.pielikums). 

5. Tabulu saraksts ar lappušu norādēm, ja darbā ir vismaz 5 tabulas (4.pielikums). 

6. Darbā lietoto saīsinājumu saraksts, ja darbā ir vismaz 5 saīsinājumi (5.pielikums). 

7. Ievads (1 – 2 lpp.): ietver darba mērķa formulējumu, tēmas aktualitāti. Aprakstīts 

īss darba saturs. 

8. Darba satura izklāsts, sadalīts nodaļās un apakšnodaļās. 

9. Secinājumi (katru secinājumu sāk jaunā rindkopā un numurē). 

10. Priekšlikumi (katru priekšlikumu sāk jaunā rindkopā un numurē). 

11. Izmantoto informācijas avotu saraksts (6.pielikums). 

12. Pielikumi. 
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III. Darba noformēšana 

13. Brīvās malas no lapas augšas, labās malas, lapas apakšmalas 2 cm un no lapas 

kreisās malas – 3 cm. Galvene, kājene – 1,2 cm. Lapas formāts – A4. 

14. Teksts līdzināts pie labās un kreisās piemales. Burtu lielums 12 pt (fonts – 

Times New Roman), fonta stils – Parasts. Teksta daļas īpašam izcēlumam var izmantot 

fontu stilu – Treknrakstu un Slīprakstu. Atstarpe starp rindām 1,5 rindas (Line spacing 

1,5 lines). Rindkopas atkāpi veido 5 burtu vietas vai l,25 – 1,27 cm no dokumenta darba 

laukuma kreisās puses. 

15. Nodaļas virsrakstu novieto lappuses centrā, rakstot ar lielajiem burtiem. Burtu 

lielums 14 pt Treknrakstā. Tos numurē ar arābu cipariem (1., 2., utt.). Atstarpe pēc 

virsraksta līdz tekstam 12 pt. Ja nodaļas teksts beidzas nepilnā lappusē, jaunu nodaļu var 

rakstīt nākamajā lappusē, iepriekšējās nodaļas beigas atzīmējot ar nodaļas beigu zīmi 

rindas vidū. Tādā gadījumā atstāj atstarpi pirms un pēc atdalošajām zīmēm 12 pt. 

Piemēram: 

*** 

16. Nenumurē virsrakstus: saturs, attēlu saraksts, tabulu saraksts, darbā lietoto 

saīsinājumu saraksts, ievads, secinājumi, priekšlikumi un izmantoto informācijas avotu 

saraksts. Virsrakstu beigās punktu neliek. Pārējais noformējums – tāds pats kā nodaļu 

virsrakstiem. 

17. Apakšnodaļu virsrakstu novieto lappuses centrā, raksta ar mazajiem burtiem. 

Burtu lielums 14 pt Treknrakstā. Numurē ar arābu cipariem, numurā ietverot nodaļas un 

attiecīgās apakšnodaļas numurus (1.1., 1.2., vai 2.1., 2.2., utt.). Atstarpe pirms virsraksta 

12 pt, pēc virsraksta 6 pt. 

18. Lappuses numurē ar arābu cipariem, novietojot numuru lapas apakšējās malas 

centrā. Numura lielums 12 pt. Kopējā lappušu skaitā ieskaita visas darba lapas (bez 

pielikumiem), bet lappušu numerāciju uzsāk ar nākamo lapu aiz satura rādītāja. 

19. Tabulām un attēliem jābūt ar nosaukumu un numuru, norādītu izcelsmes avotu. 

Tabulas, attēlus un formulas numurē visā darbā vienoti. Tabulas un attēli jānovieto lapas 

centrā. 

20. Tabulas numuru novieto virs tabulas labajā pusē, bet tabulas nosaukumu - 

lappuses centrā virs tabulas. Burtu lielums – 12 pt, stils – Parasts, gan tabulas numuram, 

gan virsrakstam. Atstarpe pirms un pēc virsraksta – 6 pt. Atstarpe zem tabulas līdz 

tekstam – 12 pt. Katrai tabulai norāda datu iegūšanas avotu. Avota norādi veido kā 

atsauci. 

21. Attēliem numuru un nosaukumu novieto lappuses centrā zem attēla. Burtu 

 lielums – 12 pt, stils – Parasts, atstarpe pirms un pēc – 6 pt. 

22. Aiz tabulas vai attēla nosaukuma norāda atsauci uz izcelsmes avotu (izmantoto 

informācijas avotu) un lappuses numurs, ja tāds ir. Kvadrātiekavās ieraksta informācijas 

avota kārtas numuru no izmantotās informācijas avotu saraksta vai, ja tabula satur darba 

autora/autores aprēķinus, tad lapas apakšpusē (izmantojot vēres) uzraksta, ka tabulas dati 

ir autora/autores aprēķini, vai ja tas ir attēls, tad – autora/autores veidots attēls. Vēres visā 

darbā numurē vienoti. 
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23. Atsauce uz izmantotās informācijas avotu ir īsa norādes forma, kas ļauj 

konstatēt, no kāda informācijas avota ņemta informācija vai citāts, kā arī noteikt tā 

atrašanās vietu (lappusi) šajā avotā. Citātu ietver pēdiņās, domu atstāstījumu neietver 

pēdiņās. 

24. Darba tekstā izmantoto informācijas avotu norāda kvadrātiekavās, aiz komata 

norādot lappuses numuru.  

Piemēram: Tā ir grāmatvedības peļņa, kura tiek uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

[1., 19.].  

25. Tabulas noformējuma paraugs un ieteikumi datu izvietošanai tabulās: 

1.tabula  

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības izmaiņas  

no 2016.gada līdz 2018.gadam SIA „ABC”1 

Pamat-

līdzekļu 

grupa 

uz 

31.12.2016. 

(EUR) 

uz 

31.12.2017. 

(EUR) 

uz 

31.12.2018. 

(EUR) 

Vērtības izmaiņas 

2018. gadu salīdzinot ar 

2016.gadu (EUR) 

I 

 

1858 

 

2306 

 

3368 1516 
II 

 

614 

 

215 

 

397 

 

-217 

 
III 

 

590 

 

1708 

 

1585 -995 
IV 

 

7566 

 

8487 8656 

 

1091 

  

26. Skaitliskos datus tabulas šūnā novieto pie labās malas. Cita formāta datus 

tabulās šūnās novieto pie kreisās malas un neaizpildītās vietas minimizē, – samazinot 

tabulas izmērus. 

27. Rakstzīmju lielums tabulās – kā pamattekstā. 

28. Tabulu lapā izvieto lasāmi teksta lasīšanas virzienā vai arī pagriežot darbu par 

90o pulksteņa rādītāju kustības virzienā. 

29. Ja tabula vai attēls ir lielāks par 1 lpp., tad to ievieto kā pielikumu. 

30. Attēlus un tabulas ievieto darbā iespējami tuvu pēc norādes uz tiem tekstā. 

31. Attēlus izvieto tā, lai tie būtu ērti pārskatāmi un lasāmi teksta lasīšanas virzienā 

vai arī pagriežot darbu par 90o pulksteņa rādītāju kustības virzienā. 

32. Attēlus numurē ar arābu cipariem visā darbā vienoti. Tekstā obligāti ietver 

norādi uz attēlu (norāda attēla numuru). 

33. Attēla noformēšanas paraugs: 

 

1.attēls. Tintes printeris B-310N [15.] 

                                                 
1 Autora aprēķini, izmantojot SIA „ABC” bilanci 
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34. Attēla fonu ietonējumus nelieto. 

35. Attēlu veido saturiski saprotamu. 

36. Attēlā (shēmās) līniju biezums – ¼ pt. 

37. Formulu noformējuma paraugs: 

1.formula [3., 15.] 

Ka

Ri
Kap     , kur 

Kap krājumu aprites ātrums 

Ri pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (EUR) 

Ka krājumu vidējais atlikums (EUR) 

 

IV. Izmantoto informācijas avotu saraksta noformēšana 

38. Informācijas avotu sarakstā ietilpst: normatīvo aktu, grāmatu, periodisko 

izdevumu, konferenču materiālu, publikāciju, Internet resursu u.c. apraksts (noteiktā 

secībā sniegts ziņu kopums to raksturošanai un identifikācijai). Informācijas avotu 

saraksta piemērus skatīt 6.pielikumā.  

39. Atbilstoši darba saturam informācijas avotus vēlams izmantot ne vecākus par  

4 gadiem. Darba vadītājs nosaka informācijas avotu atbilstību darba saturam. 

40. Izmantoto avotu pieraksta kārtība: 

40.1. normatīvie akti: 

40.1.1. starptautiskie tiesību akti (līgumi, regulas, direktīvas);  

40.1.2. Latvijas Republikas likumi;  

40.1.3. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi;  

40.1.4. pašvaldību saistošie noteikumi;  

40.1.5. iekšējie normatīvie akti;  

40.2. grāmatas (tajā skaitā elektroniskās grāmatas):  

40.2.1. latviešu valodā; 

40.2.2. svešvalodā (vispirms rakstot latīņu burtiem, turpinājumā – slāvu 

burtiem); 

40.3. periodiskie izdevumi (žurnāli, avīzes);  

40.4. interneta resursi. 

41. Literatūras sarakstā ievieto visus izmantotos darbus, aprakstot tos tajā valodā, 

kādā tie sarakstīti. 

42. Avotam literatūras sarakstā tiek uzrādīta šāda informācija: 

42.1. ja avotam var atrast konkrētu autoru/s vai citas atbildīgas personas: 



5 

 

42.1.1. autors (var būt viens vai vairāki autori, grāmatas sastādītājs vai 

sastādītāji, redaktors vai redaktori utt.); 

42.1.2. avota izdošanas gads; 

42.1.3. avota nosaukums; 

42.1.4. avota izdošanas vieta; 

42.1.5. ziņas par izdevniecību vai izdevējiem; 

42.1.6. ziņas par lappušu skaitu, ja izmantotais avots ir raksts no žurnāla vai 

cita krājuma. 

42.2. ja avotam nevar atrast konkrētu autoru/s vai citas atbildīgas personas: 

42.2.1. avota nosaukums;  

42.2.2. avota izdošanas gads;  

42.2.3. avota izdošanas vieta;  

42.2.4. ziņas par izdevniecību vai izdevējiem. 

42.3. ja ir viens autors, tad raksta:  

Uzvārds, Iniciālis. (izdošanas gads). Publikācijas nosaukums. Izdošanas 

vieta: izdevniecība.  

Piemēram:  

Gergen, K. J. (2009). An invitation to social construction (2nd ed.). 

London: Sage.  

Zemļanovs, V. (2015) Lietvedība no A līdz Z. Rīga: Info Tilts 

Thompson, M. (2003). Philosophy of mind. Chicago: Hodder Headline. 

Франкл, В. (1990) Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс. 

42.4. ja ir divi autori, tad autorus raksta, atdalot tos ar komatu, pārējais pieraksts 

kā 42.3.punktā.  

Piemēram: 

Praude, V., Bartuseviča A. (2004) Kritiskās domāšanas mācību metodes. 

Metodisks līdzeklis skolotājiem. Latvijas Universitāte: Akademiskais 

apgāds.  

Winch, C., Gingell, J. (1999). Key concepts in the philosophy of education. 

London: Routledge. 

Мартин, Б., Рингхэм, Ф. (2009). Словарь семиотики. Москва: УРСС. 

42.5. ja ir trīs un vairāk autori, tad raksta pirmā autora uzvārdu un iniciāli, tad 

raksta saīsinājumu u.c. un pārējais pieraksts kā 42.3.punktā.  

Piemēram: 

Saksonova, S. u.c. (2012) Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā 

izmatošana. Rīga: Info Tilts 

Upmale, S. u.c. (2008). Skolas vecuma bērnu un pusaudžu veselība. Rīga: 

Sabiedrības veselības aģentūra.  
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Gang, P. S., etc. ( 1992). Conscious education. The bridge to freedom. 

Atlanta: Dagaz Press. 

Сластенин, В. И др. (202) Педагогика. Москва: Издательский центр 

«Академия». 

42.6. ja ir redakcijā vai ir sastādītāji, tad raksta: 

Redaktora/-u vai sastādītāja/-u Uzvārds, Iniciālis. (red.) vai (sast.). 

(izdošanas gads). Avota nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevniecība. 

Piemēram: 

Mārtinsone, K., Pipere, A. (red.). (2011). Ievads pētniecībā: stratēģijas, 

dizaini, metodes. Rīga: RaKa.  

Craig, E. (Hd.). (2005). Encyclopedia of philosophy. London: Routledge.  

Большой психологический словарь. (2006). Под ред. Б.Г. Мещерякова, 

В.П. Зинченко. Сакт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК. 

Izņēmums: grāmata ir krievu valodā un tai nav norādīts autors, ir sastādītājs 

un redaktors, vispirms raksta avota nosaukumu, izdošanas gadu, tad 

redaktoru/-s vai sastādītāju/-s, izdošanas vietu un izdevniecību. 

42.7. ja raksts ir no žurnāla, tad raksta : 

Uzvārds, Iniciālis. (izdošanas gads). Raksta nosaukums. Žurnāla 

nosaukums (angļu valodā lietot vārdu lielos sākumburtus), sējums 

(numurs), lappuses (no - līdz).  

Piemēram: 

Guseva, 5., etc. (2012). Sustainability designed learning environment for 

preschool children: The case of Latvia. The International journal of Early 

Childhood Learning, 4(19), 15-26.  

Wang, M. T., Eccles, J. S. (2012a). Adolescent behavioral, emotional, and 

cognitive engagement trajectories in school and their differential relations 

to educational success. Journal of Research on Adolescence, 22, 31-39.  

Wang, M. T., Eccles, J. S. (2012b). Social support matters: Longitudinal 

effects of social support on three dimensions of school engagement from 

middle to high school. Child Development, 83, 877-895.  

Pipere, A., Lepik, M. (2013). Job satisfaction, beliefs and instructional 

practice: The case of Latvian and Estonian mathematics teachers. 

Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 11(1), 16 7-1 

92. 

Алиева, Т. (1996) Как ребёнок воспринимает художественную 

литературу. Дошкольное воспитание, 5, 79-84. 

42.8. ja raksts ir no kāda krājuma, tad raksta: 

Uzvārds, Iniciālis (izdošanas gads). Raksta nosaukums. Grām.: (vai In: ja 

darbs ir angļu vai vācu valodā) Krājuma nosaukums/ Iniciālis. Uzvārds 

redaktoram vai sastādītājam. Izdošanas vieta; Izdevniecība, lappuses (no – 

līdz).  



7 

 

Piemērām: 

Rutka, L. (2009). Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Grām.: Latvijas 

Universitātes Raksti 747. sēj. Pedagoģija un skolotāju izglītība / I. Žoglas 

redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 170-182. lpp.  

Vorobjovs, A. u.c. (2012). Daugavpils Universitātes psiholoģijas studiju 

programmas un ievērojamākie mācībspēki. Grām.: Psiholoģija Latvijā: 

psihologi, izglītība, profesionālā darbība / K. Mārtinsones redakcijā. Rīga: 

RaKa, 170-201. lpp.  

Veipa, I. (2013) Role of marketing in forming of effective Professional 

orientation system. Economic and Social Development 2nd International 

Scientific Conference Book of Papers, Paris (Francija), 1369-1372.lpp.  

Hannula, M. S., etc. (2013). Mathematics teachers” beliefs and schools’ 

micro-culture as predictors of constructivist practices in Estonia, Latvia and 

Finland. In: A. Lindmeier, A. Heinze (Eds), Proceedings of the 37th 

Conference 0f the International Group for the Psychology of Mathematics 

Education (Vol. 2, pp. 43 3-442). Germany, Kiel: PME. 

Шпаковский, В. В. (2014). Проблемы использования принципа 

синергизма в управлении. В сб. материалов междунар. науч. конф., 

Белгород, 3-5 дек. 2013 г., БГТУ им. В.Г. Шухова, гл. ред. Г.А. 

Котельников. Белгород, с.166-172. 

42.9. ja citāts vai izmantotā doma atrodas krājuma konkrētā nodaļā, tad atsaucē ir 

jānorāda nevis viss krājums kopā, bet tieši konkrētais autors un viņa nodaļa 

šajā krājumā (norādot nodaļas lappuses). 

42.10. ja ir raksts no laikraksta, tad raksta: 

Uzvārds, Iniciālis. (izdošanas gads). Publikācijas nosaukums. Laikraksta 

nosaukums, izdošanas datums, sējums (numurs), lappuses (no – līdz). 

Piemērām: 

Driķe, N (2007). Kurzemē top pirmā universitāte Diena, 11 aprīlis, Nr. 

84,5.1pp. 

Zelmenis, M. (2003). Kur paliek darbaspējas? Kvalitāte, Nr. 5, 14.16.1pp 

42.11. ja avots ir publicēts elektroniski, tad raksta:  

Uzvārds, Iniciālis (vai arī kolektīvais autors, kas publikāciju sagatavojis). 

(izdošanas gads). Publikācijas nosaukums. Norāde, ka materiāls ņemts no 

interneta, minot datumu, kad tas aplūkots, un sniedzot dotā materiāla 

internetā adresi. 

Piemērām: 

Saleniece, I. (2010). Maini skatu uz mainīgo pasauli. Sk. 

internetā 23.03.2013. http://www.skolaskasateliti.lv/files/maini skatu uz 

mainigo pasauli.pdf  

Schwab, K. (2015). Globālās konkurētspējas pārskats 2015-2016 (“Global 

Competitiveness Report 2015-2016”). Sk. internetā 20.04.2017. 
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http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-

2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

Suler, J. (n.d.). The psychology of cyberspace. Sk. internetā 23.05.2012. 

http://www.rider.edu/users/suler/psycyber.htm 

Izglītības un Zinātnes ministrija. (2014). Pedagogu skaits pamata un vidējā 

vispārējā izglītībā. Sk. 05.09.2014. 

http://izm.izm.gov.lv/registristatistika/statistika-vispareja/11873.html  

43. Satura sarakstā nodaļu nosaukumus noformē ar lielajiem burtiem. 

Apakšnodaļām – pirmais burts liels, pārējie mazie. Burtu lielums – 12 pt. Atstarpe starp 

rindām – 1,5 rindas (2.pielikums). 

44. Attēlu un tabulu sarakstu ievieto atsevišķās lapās. Attēlu un tabulu 

nosaukumus raksta ar mazajiem burtiem. Burtu lielums – 12 pt. Atstarpe starp rindām – 

1,5 rindas (3., 4.pielikums). 

 

V. Darba saglabāšana un pārsūtīšana 

45. Datnes un mapes nosaukumā atļauts izmantot tikai latīņu burtus un arābu 

ciparus un kā atdalītāju drīkst izmantot apakšsvītru un atstarpi (nedrīkst izmantot burtus ar 

mīkstinājuma zīmēm, garumzīmēm, punktus utt.). Datnes vai mapes nosaukums sākas ar 

autora uzvārdu un vārdu, piem., Kalnins Janis_Darba nosaukums. Darba nosaukumu var 

saīsināt (saīsinājumos neizmanto pieturas zīmes – punktus, komatus). 

46. Veicot izmaiņas esošā datnē, to katru reizi saglabā ar nākamo versijas numuru, 

datnes nosaukumam beigās pievienojot ciparu pieaugošā secībā. Piem., Kalnins 

Janis_Darba nosaukums2. 

47. Ja autora darbs sastāv no vairākām datnēm, tad datnes apvieno vienā mapē ar 

kopēju nosaukumu. Mapi arhivē ar tādu pašu nosaukumu un nosūta adresātam. 

48. Gadījumos, kad datnes vai mapes identificēšanas mērķis ir tā izveidošanas 

datums – datnes nosaukumu sāk ar datuma pierakstu ggggmmdd – gads, mēnesis, datums. 

Piemēram, 20190418_Datnes nosaukums. (Parasti tas ir veidojot datu arhīvus, piemēram, 

fotogrāfijas – 20190213_Brauciens uz Lido kalnu). 

49. Nosūtot darbu kā pielikumu e-pastā, pasta tēmā (subject) norāda uzvārdu, 

vārdu, grupu un darba nosaukumu. Vēstules tekstā var iekļaut savus komentārus vai 

jautājumus. 

 

 

Direktore         R.Pole 

 

 

Zamarajevs 65231726  

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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PIELIKUMI 



 

 

1.pielikums 

 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (18 pt; Bold ) 

KATEDRAS NOSAUKUMS (18 pt) 
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