Izmantoto informācijas avotu saraksts – kā noformēt?
•Kārto secībā pēc latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām (latviešu, angļu, franču, vācu, zviedru utt.
valodā rakstītie darbi vienkopus). Pēc tam seko norādes slāvu alfabētā. Numerācija ir kopīga.
• Pieraksta formā jāievēro norādītos atstatumus, pieturzīmes, burtu slīpumu un
pilnīgumu, iekļaujot visas nepieciešamās ziņas.
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Bibliogrāfiskās atsauces tekstā (dažādi varianti)
A) Numeratīvā norāžu metode
Piemēram, „..ir ziņas, ka vispirms Latvijā latvānis parādījās Madonas rajonā, kur to ieveda kā
lopbarības augu” (2, 27. lpp.). Konkrēta lappuse jānorāda, ja tekstā izmantots tiešs citējums.
Ja darbā tiek izmantoti 2 un vairāki citu autoru darbi, tad to norāda atsaucē.
Piemēram, Sosnovska latvānis blīvā audzē izkonkurē jebkuru citu augu (2; 5).
B) Mainīgās piezīmes jeb zemsvītras atsauces
Piemērs: Mazāk efektīgs paņēmiens ir bieža latvāņa appļaušana ar krūmgriezi, trimeri vai izkapti,
tomēr lielāka uzmanība jāpievērš darba aizsardzībai. Appļaušana jāveic
vidēji ik pēc 2 – 3 nedēļām.[1]
.. var lietot muguras smidzinātājus vai plecā nēsājamos rokas krūmgriežus.[2]
____________________________________________________________________
[1] Latvijas daba. Rīga : Preses nams, 1995. 89. lpp.
[2] Turpat
C) Pirmā elementa un datējuma metode
Piemēram, ..pareizi izvēlētas latvāņu sugas ir iespējams izžāvēt un izmantot floristikā
(Auziņa, 2004).
“Vēlā rudenī var nogriezt kādu daļu no latvāņa atmirušā kāta, jo tas vairs nav bīstams.
Floristi parasti no šiem stublājiem veido interesantas kompozīcijas” (Mūze, Pakalna,
Kalniņa, 2005, 13.lpp.).
D) Materiāli no interneta
Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Publikācijas nosaukums. Norāde par elektroniskā resursa
veidu. Izdošanas vieta, izdevējs, izdošanas gads. Norāde, ka materiāls lasīts internetā, minot
datumu, kad tas darīts. Piezīme par publikācijas pieeju internetā.
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