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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
LAPAS IZKĀRTOJUMS:
Atkāpes no malām (Piemales/Pielāgotas piemales):
No augšas: 2 cm
No apakšas: 2 cm
No kreisās: 3 cm
No labās: 2 cm
Galvenes un kājenes formatēšana (Piemales/Pielāgotas piemales/Izkārtojums/No malas):
Galvene: 1,25 cm
Kājene: 1,25 cm
Lappušu numuri (Ievietošana/Lappuses numurs):
Pozīcija: Lappuses apakšā, centrēts
FONTS UN FONTA LIELUMS:
Fonts: Times New Roman
VIRSRAKSTS 1

lielie burti, treknraksts, 14, atstarpe pirms – 28, pēc – 14, viena
rindstarpa, numurēts, atkāpe no kreisās malas 1cm un īpaša – pārkare
1.27 cm

Virsraksts 2

treknraksts, 14, atstarpe pirms un pēc – 14, viena rindstarpa, numurēts,
atkāpe no kreisās malas 1cm un īpaša – pārkare 1.27 cm

Virsraksts 3

treknraksts, 12, atstarpe pirms un pēc – 12, viena rindstarpa, numurēts,
atkāpe no kreisās malas 1cm un īpaša – pārkare 1.27 cm

Pamatteksts
parasts fonts, 12, atstarpe pēc – 6, rindstarpa – precīzi 15 pt
bez atkāpes (ja tiek rakstīta sadaļas pirmā rindkopa un rindkopa pēc citāta)
Pamatteksts
ar atkāpi

parasts fonts, 12, atstarpe pēc – 6, rindstarpa – precīzi 15 pt,
atkāpe īpaša – pirmā rindiņa 1.27 cm

Citāts

parasts fonts, 11, atstarpe pirms un pēc – 6, viena rindstarpa, atkāpe no
kreisās malas 1.25 cm un atkāpe no kreisās malas 1.25 cm

Zemsvītras atsauces
(vēres)
teksts
parasts fonts, 10, viena rindstarpa
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Rakstot pētniecisko darbu, studenti tiek aicināti ievērot sekojošās vadlīnijas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rakstīt darba melnrakstu uz A4 papīra vienas puses;
Darba nodaļas numurē ar arābu cipariem (1.,2.,3. utt.). Pētnieciskā darba sadaļas
“Anotācija”, “Saturs”, “Ievads”, “Secinājumi”, “Izmantotās literatūras un avotu
saraksts” nenumurē. Apakšnodaļas numurē nodaļas ietvaros ar diviem vai trijiem arābu
cipariem (1.1.,1.2., 2.1. un 1.2.1., 1.2.2.. 2.1.1.);
Visu materiālu rindstarpām (izņemot zemsvītras atsaucēm, kurām ir viena rindstarpa)
jābūt tieši 15 punktu lielām (tekstam, izmantotās literatūras un avotu sarakstam);
Lappuse nedrīkst beigties ar virsrakstu;
Visas lapas numurē pēc kārtas. Titullapa netiek numurēta, taču to ieskaita kopējā darba
apjomā. Numerāciju veic ar arābu cipariem;
Zemsvītras atsauces (vēres) visa darba ietvaros numurē secīgi – pēc kārtas;
Jaunu rindkopu sāk ar atkāpi, izņemot, ja pirms tam bijusi tukša rinda, apakšvirsraksts
vai citāts. Veidojot atkāpes, lietot tabulēšanas (tab) taustiņu;
Skaitļi no viens līdz deviņi tekstā jāraksta ar vārdiem, kā arī, ja teikums sākas ar skaitli,
tas jāraksta vārdiem;
Skaitļiem sākot no 10 un skaitļiem ar mērvienībām lieto ciparus.

Tabulu un attēlu noformējums
Tabulu noformējums
Katrai tabulai jābūt secīgam numuram un nosaukumam (virsrakstam). Tabulas numurē nodaļas
ietvaros, numuru raksta slīprakstā, virs tabulas vienā rindā, izlīdzinot pa labi. Piemēram, “2.3.
tabula” – pirmais numurs norāda uz nodaļu, bet otrais numurs norāda uz tabulas kārtas numuru
attiecīgās nodaļas ietvaros. Tabulas virsrakstu raksta treknrakstā, rakstzīmju lielums – 11.
Virsraksts ir novietots virs tabulas un ir centrēts. Tabulas virsraksta beigās punktu neliek.
Tekstā atsauces uz tabulu raksta iekavās, norādot attiecīgās tabulas numuru un saīsināti vārdu
“tabula”, piemēram: (sk. 2.3. tab.).
2.3. tabula
1

Nr.p.k.

A

1

Aa

2

Aaa

Virsraksts
B

C

D

Bb

Cc

Dd

Bbb

Ccc

Dcc

Attēlu noformējums
Formas, ikonas, skices, shēmas, diagrammas, fotogrāfijas, grafikus un citas ilustrācijas, kas
ievietotas pētnieciskajā darbā, sauc par attēliem. Attēla numuru un nosaukumu (virsrakstu)
raksta zem attēla. Katru attēlu numurē ar arābu cipariem slīprakstā, līdzinot pa kreisi, piemēram,
“2.1. attēls ”. Attēla virsrakstu raksta treknrakstā, rakstzīmju lielums – 11. Attēla numuru veido
nodaļas numurs un attēla numurs pēc kārtas. Attēla virsraksta beigās punktu neliek.

1

Avots.
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Tekstā atsauces uz attēlu raksta iekavās, norādot attiecīgā attēla numuru un saīsināti vārdu
“attēls”, piemēram: (sk. 3.1. att.).

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

2.1. attēls. Virsraksts2
Citāti jāraksta precīzi tā, kā tie norādīti avotā, uz kuru atsaucas.
• Ja citāts tiek mainīts, piemēram, mainot mazo burtu uz lielo burtu, tad izmaiņas jānorāda
ar kvadrātiekavām [T];
• Ja citātā tiek izlaisti vārdi, šo izlaidumu norāda ar trīs punktiem ( … );
• Citējot latviešu valodā, tiek izmantotas dubultās pēdiņas. Piemēram: „Citāta teksts.”
• Citāti, kas satur mazāk nekā 20 vārdus, tiek ielikti pēdiņās un paliek tekstā;
• Citāti, kas satur 20 vai vairāk vārdu, netiek likti pēdiņās – tos nodala ar atkāpi, tiem ir
viena rindstarpa un mazāks fonta lielums;
• Ja citētais materiāls sastāv no citāta citātā, lieto tikai vienas pēdiņas;
• Lai uzsvērtu citātus, tos var izcelt, izmantojot slīprakstu vai treknrakstu, pēc tam norādot
frāzi “[autora/es izcēlums]”;
• Citāta pēdējo punktu var nelietot vai aizstāt ar komatu, ja tālāk seko darba autora
papildinājums;
• Pēdiņas liek pirms pieturzīmēm, izņemot, ja viss teikums ir citāts.
Slīpraksts
• Lai uzsvērtu kādu informāciju, tekstu var izcelt, lietojot slīprakstu. Izceļot tekstu, nelieto
treknrakstu vai to nepasvītro;
• Slīprakstu nevar lietot pārāk bieži, lai uzsvērtais teksts nezaudētu savu būtību;
• Vārdi latīņu valodā un citās svešvalodās jāraksta slīprakstā;
• Tiesvedību nosaukumi jāraksta slīprakstā, taču, rakstot lietu nosaukumus angļu valodā,
vārdus “case” un “v.” neizceļ slīprakstā. Piemēram, Hermes v. FHT Marketing case.
Norādot lietas nosaukumu latviešu valodā “v.” vietā tiek lietots “pret”, piemēram, Nagla
pret Latviju;
• Tādas norādes kā “sk., sk. arī, sīkāk sk., sal., piem.” u.tml. zemsvītras atsaucēs raksta
slīprakstā.
Zemsvītras atsauces
• Visām zemsvītras atsaucēm jābeidzas ar punktu;
• Lappušu diapazoni jāatdala ar domuzīmi. Piemēram, ja avots ir latviešu valodā:
122.–123.lpp., ja avots ir angļu valodā: pp. 122 –123;
• Atsauces noformē valodā, kurā ir rakstīts avots;
• Ja avots ir angļu valodā, tad jālieto šādi saīsinājumi:
pp. = pages; p. = page; para. = paragraph; paras. = paragraphs; No. = number; vol.
= volume;
Latviešu valodā jālieto:
lpp. = lappuses; lp. = lapa; rindk. = rindkopa; pkt. = punkts; sēj. = sējums; izd. =
izdevums; nr. = numurs.
2

Avots.
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•

Lappuses saīsinājumi: vācu valodā – S., krievu valodā – c.
Tādas norādes kā “sk., sk. arī, sīkāk sk. , sal., piem.” u.tml. zemsvītras atsaucēs
raksta slīprakstā;
Piemērs:
Sīkāk sk.: Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis
krimināltiesību normu piemērotājiem…

•

Atkārtotas atsauces gadījumā, atsauce jānorāda saīsinātā formā.
Piemēram:
Vicari, European Company Law, p. 10.
Briede, Danovskis un Kovaļevska. Administratīvās tiesības, 12.-16.lpp.

•

Atsaucoties uz darbu, kas citēts tieši virs attiecīgā citāta un no tās pašas lappuses,
tad izmanto: Ibid.

•

Ja vienas lapas ietvaros atkārtoti izmanto vienu un to pašu avotu, tad atsaucē lieto
“Ibid.” un norāda attiecīgo lappusi, ja tā ir mainījusies.
Piemēram:
Ibid. 123.lpp.
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ATSAUČU UN DARBĀ IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU
SARAKSTA NOFORMĒŠANA
Zemsvītras atsauču funkcijas:
i)
diskusijas, kas iesākta pamattekstā, bet, kuru nav nepieciešams ietvert pamattekstā,
turpināšana;
ii)
ļaut lasītājam atrast darbu, uz kuru autors ir atsaucies;
iii)
norādīt, ka informācija vai idejas ir kāda cita īpašums.

Nenorādot, ka darbā ietvertā teksta vai idejas nav radušās no darba autora, tādējādi uzdodot šo
tekstu vai idejas par savējām, rodas plaģiāts, kas ir nepieņemami. Vienmēr jānorāda izmantotās
idejas vai teksta autors!
Zemsvītras atsauces visā darba garumā numurē augošā secībā un novieto katras atbilstošās lapas
apakšā. Visām zemsvītras atsaucēm jāsākas ar lielo burtu un jābeidzas ar punktu. Zemsvītras
atsauces, kas ietver citu informāciju, nevis tikai atsauci, jānoformē gramatiski pareizi. Norādes
uz zemsvītras atsaucēm tekstā norāda ar augšraksta skaitli.3
Noformējot atsauces un izmantotās literatūras un avotu sarakstu, Rīgas Juridiskā augstskola
iesaka
lietot
“Chicago
Manual
of
Style”:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html.
Turpmāk tekstā izmantotie piemēri ir noformēti atbilstoši minētajām vadlīnijām.
Studenti var lietot arī citus atsauču noformēšanas stilus, ja tiek skaidri norādīta nepieciešamā
informācija un konsekventi, visa darba garumā, tiek izmantots viens stils.
Avotus “Izmantotās literatūras un avotu sarakstā” izkārto šādā secībā:
1) normatīvie tiesību akti;
2) tiesu nolēmumi;
3) grāmatas;
4) žurnāli (periodika);
5) citi avoti.
Avotus izkārto alfabētiskā secībā, vispirms pēc latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām, pēc tam
seko – kirilica un citas rakstības. Numerācija visam sarakstam ir vienota.
Elektroniskās atsauces uz juridiskiem materiāliem:
(i) Atsaucei uz interneta avotu ir jānorāda vismaz materiāla nosaukums vai apraksts, datums
(publicēšanas vai apskatīšanas datums,) un interneta adrese, kurā avots ir pieejams. Pēc iespējas
izmanto vietnes pastāvīgo adresi (permanent link). Kad vien iespējams, norāda arī materiāla
autoru.
Atsaucoties uz elektronisko materiālu zemsvītras atsaucēs vai izmantoto avotu sarakstā, norāda
datumu, kad piekļūts elektroniskajam materiālam.

3

Piemērs.
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(ii) Ja atsaucoties uz drukātiem materiāliem ietver izdevēju, izdošanas vietu vai lappuses
numuru, elektronisko materiālu gadījumā, šo informāciju aizstāj ar tīmekļa adresi jeb URL.
(URL ir jāiekļauj gan zemsvītras atsaucēs, gan izmantotās literatūras un avotu sarakstā).
(iii) Lasītājam ir jāspēj piekļūt elektroniskajam materiālam, uz kuru atsaucāties, tāpēc jānorāda
pēc iespējas precīza un pilnīga atsauce. Ja materiāls, uz kuru atsaucas ir pieejams gan
elektroniskā, gan drukātā veidā, labāk atsaukties uz drukātā veidā pieejamo avotu.
(iv) Tā kā precīzs URL negarantē, ka lasītājs varēs piekļūt informācijai, attiecīgajā piekļuves
laikā ieteicams lejupielādēt materiālus, it sevišķi atsaucēm, kuras darba izstrādē ir svarīgas. Tas
jānorāda iekavās atsauces beigās: (lejupielāde ir pieejama).

1. GRĀMATAS
Obligāti jānorāda:
- autora vārda iniciālis un uzvārds;
- grāmatas nosaukums jānorāda slīprakstā vai pasvītrots. Vajadzības gadījumā jānorāda
izdevums;
- izdošanas vieta, izdevējs un izdošanas gads.

1.a Viens autors
Piemēri:
1) Atsauces:
1. Uldis Krastiņš, Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija.
Teorētiskie aspekti (Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014), 21. lpp.
2. Krastiņš, Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija, 21. lpp.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Krastiņš, Uldis. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija.
Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014.
2) Atsauces:
1. Andrea Vicari, European Company Law (Berlin, Boston: De Gruyter, 2021), pp.
99–100.
2. Vicari, European Company Law, p. 10.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Vicari, Andrea. European Company Law. Berlin, Boston: De Gruyter, 2021.
3) Atsauces:
1. Ringolds Balodis, Latvijas Republikas Satversmes komentāri: VIII nodaļa: cilvēka
pamattiesības, zin.vad. Ringolds Balodis (Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011), 15. lpp.
2. Balodis, Latvijas Republikas Satversmes komentāri: VIII nodaļa: cilvēka
pamattiesības, 26. lpp.
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Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Balodis, Ringolds. Latvijas Republikas Satversmes komentāri: VIII nodaļa: cilvēka
pamattiesības. zin.vad. Ringolds Balodis. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011.

1.b Divi vai vairāki autori
Ja ir divi vai trīs autori, tad jāmin visi autori, starp pēdējiem diviem liekot “un” (latviešu
valodā), “andˮ (angļu valodā), vai “иˮ (krievu valodā).
Ja ir četri un vairāk autoru, tad jāmin pirmā autora vārds, uzvārds. Raksta „u. c.ˮ (latviešu
valodā), “et al.ˮ (angļu valodā), „и др.ˮ (krievu val.). Izmantotās literatūras un avotu sarakstā
būtu jāmin visu autoru vārdi un uzvārdi.
Piemēri:
1) Atsauces:
1. Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis un Anita Kovaļevska, Administratīvās tiesības.
Mācību grāmata. Otrais izdevums (Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021), 32.lpp.
2. Briede, Danovskis un Kovaļevska. Administratīvās tiesības, 12.-16.lpp.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Briede, Jautrīte, Danovskis, Edvīns un Anita Kovaļevska. Administratīvās tiesības. Mācību
grāmata. Otrais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021.
2) Atsauces:
1. Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New
York: Knopf, 2007), p. 52.
2. Ward and Burns, War, pp. 59–61.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New
York: Knopf, 2007.

1.c Nodaļa vai cita grāmatas daļa
Veidojot atsauci uz grāmatas nodaļu, ir svarīgi norādīt:
-

nodaļas autora(-u) iniciāli un uzvārdu;
redaktora(-u) vārdu un uzvārdu;
nodaļas nosaukumu, kas rakstāms pēdiņās, bez slīpraksta;
grāmatas nosaukumu, kas rakstāms slīprakstā vai pasvītrots;
izdošanas vietu, izdevēju un izdošanas datumu.
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Piemēri:
1) Atsauces:
1. Egons Rusanovs, “Patvaļas aizliegums kriminālprocesā” no Kriminālprocesa likumam
– 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi, zin. red. Ārija Meikališa (Rīga:
Latvijas Vēstnesis, 2015, 172. lpp.
2. Rusanovs, “Patvaļas aizliegums kriminālprocesā,” 170.-172.lpp.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Rusanovs, Egons. “Patvaļas aizliegums kriminālprocesā.” No Kriminālprocesa
likumam – 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi, zin.red. Ārija Meikališa, 170.-187.
lpp. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015.

2) Atsauces:
1. Valentinas Mikelenas, “A Lithuanian Experience of Coronavirus and the Law,” in
Coronavirus and the Law in Europe, ed. Ewoud Hondius et al. (Cambridge: Intersentia
Ltd, 2021), pp. 202–203.
2. Mikelenas, “Lithuanian Experience,” p. 205.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Mikelenas, Valentinas. “A Lithuanian Experience of Coronavirus and the Law.” In
Coronavirus and the Law in Europe, edited by Ewoud Hondius, Marta Santos Silva,
Andrea Nicolussi, Pablo Salvador Coderch, Christiane Wendehorst and Fryderyk Zoll,
pp. 201–218. Cambridge: Intersentia Ltd, 2021.

1.d Elektroniskās grāmatas
Atsaucēs izmantojot tiešsaistē pieejamas grāmatas, jānorāda tīmekļvietnes adrese jeb URL. Ja
elektroniskajā versijā nav norādīti lappušu numuri, tad var sniegt citas norādes, piemēram,
paragrāfa nosaukumu, nodaļu vai kādu citu numuru.
Atsauces:
1. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago:
University of Chicago Press, 1987), skatīts 2021. gada 1. oktobrī, http://presspubs.uchicago.edu/founders/.
2. Kurland and Lerner, Founder’s Constitution, chap. 10, doc. 19.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago:
University of Chicago Press, 1987. Skatīts 2021. gada 1. oktobrī. http://presspubs.uchicago.edu/founders/.
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1.e Datubāzēs publicētās grāmatas
Ja datubāzē pieejami lappušu numuri, grāmatas atsauces ieteicams noformēt kā Grāmatas (1a,
1b, 1c).
Piemēri:
Atsauces:
1. Douglas Walton, Argument Evaluation and Evidence (Cham: Springer International
Publishing AG, 2021), p. 23. Pieejams: ProQuest Ebook Central datubāzē. Skatīts 2021.
gada 10. oktobrī.
2. Walton, Argument Evaluation and Evidence, p. 36.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Walton, Douglas. Argument Evaluation and Evidence. Cham: Springer International
Publishing AG, 2015. Piejams: ProQuest Ebook Central datubāzē. Skatīts 2021. gada
10. oktobrī.

2. PERIODISKIE IZDEVUMI
2.a Raksts no drukāta izdevuma
Obligāti jānorāda:
-

autora vārda iniciālis un uzvārds;
raksta nosaukums, kas ievietots pēdiņās;
jānorāda gads, izdevuma numurs, sējuma numurs un sākotnējās lappuses numurs
atbilstoši izdevuma valsts praksei.

Piemēri:
1) Atsauces:
1. Zane Pētersone, “Tiesiskās aizsardzības līdzekļi komercnoslēpuma tiesību pārkāpuma
novēršanas lietās,” Jurista Vārds Nr. 41 (2021): 19. lpp.
2. Pētersone, “Tiesiskās aizsardzības līdzekļi,” 18.-19. lpp.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Pētersone, Zane. “Tiesiskās aizsardzības līdzekļi komercnoslēpuma tiesību pārkāpuma
novēršanas lietās.” Jurista Vārds Nr. 41 (2021): 18.-21. lpp.
2) Atsauces:
1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104
(2009): p. 440.
2. Weinstein, “Plato’s Republic,” pp. 452–53.
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Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Weinstein Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104
(2009): pp. 439–458.

2.b Raksts no elektroniskā izdevuma
Ja elektroniskais žurnāls nodrošina DOI (Digitālais objektu identifikators), tad norāda DOI.
Ja DOI nav pieejams, norāda URL jeb tīmekļvietnes adresi. Resursa apskatīšanas datumu
norāda tikai, ja tas iepriekš prasīts.
Piemēri:
Atsauces:
1. Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving
Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): p. 411, skatīts 2021. gada
23. oktobrī, doi:10.1086/599247.
2. Kossinets and Watts, “Origins of Homophily”, p. 439.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social
Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): pp. 405–450. Skatīts 2021. gada
23. oktobrī. doi:10.1086/599247.

2.c Raksti no datubāzēm
Ja datubāze nodrošina lappušu numurus, tad atsauce jānoformē atbilstoši “Raksts no drukāta
izdevuma” noteikumiem (2.a).
Piemēri:
Atsauces:
1. Chalon T. Allen, “The Mediation Process: Navigating the Quagmire”, Conflict
Management 13, no. 3 (June 2009), available on: Academic Search Complete
(EBSCOhost). Skatīts 2021. gada 17. oktobrī.
2. Allen, “The Mediation Process”. ‘
Izmantotās literatūras un avotu saraksts:
Allen, Chalon T. "The Mediation Process: Navigating the Quagmire." Conflict
Management 13, no. 3 (June 2009): pp. 1-15. Available on: Academic Search Complete
(EBSCOhost). Skatīts 2021. gada 17. oktobrī.
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3. NORMATĪVIE TIESĪBU AKTI
Atsauces uz ārvalsts normatīvajiem tiesību aktiem tiek noformētas atbilstoši attiecīgajā valstī
noteiktajam stilam, noteikumiem.
Ieteicams izmantot “Guide to Foreign and International Legal Citations”, kas ir pieejams:
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Final_GFILC_pdf.pdf
Obligāti jānorāda:
-

valsts, kura izdevusi/pieņēmusi tiesību aktu (ja darba ietvaros tiek citēti dažādu valstu
tiesību akti);
tiesību akta saīsinātais nosaukums;
tiesību akta pieņemšanas datums;
tīmekļvietnes adrese jeb URL

3.a Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti
Atsauci uz attiecīgo tiesību aktu norāda akta pirmajā pieminēšanas reizē.
Izmanto spēkā esošo tiesību akta redakciju, ja nepieciešams atsaukties uz tiesību akta vēsturisko
redakciju, kvadrātiekavās norāda izmantoto redakciju.
Piemēri:
Latvijas Republikas Satversme: Latvijas Republikas likums. (15.02.1922.) Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/57980-%20latvijas-republikas-satversme. Skatīts 2021. gada 18.
oktobrī.
Medību noteikumi: Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi nr. 228.,
Latvijas Vēstnesis, 2003, 30.decembris, nr.183.
Latvijas Republikas Civillikums: Latvijas Republikas likums. (28. 01. 1937.). Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums. Skatīts 2021. gada 21. oktobrī.

3.b Ārvalstu normatīvie tiesību akti
Piemēri:
New Zealand. Abolition of the Death Penalty Act 1989 (Likums par nāves soda
atcelšanu)
(08.11.2005.).
Pieejams:
www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0119/latest/DLM193572.html.
Skatīts 2021. gada 22. oktobrī.
Germany. § 1 Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) (Politisko partiju
likums).
v.
31.1.1994,
BGBl.
I
1994,
p.
149.
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Criminal Code of the Republic of Lithuania (Lietuvas Republikas Kriminālkodekss)
(26.09.2000.). Pieejams: https://www.infolex.lt/ta/66150. Skatīts 2021. gada 7.
septembrī.

3.c Eiropas Savienības un starptautiskie tiesību akti
Norādot atsauces uz ES tiesību aktiem no EUR-Lex datubāzes, jālieto pastāvīgā saite
(permanent link), kas norādīta dokumenta lapas augšā.

Piemēri:
Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, OJ C 326, 26.10.2012.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT.
Skatīts 2021. gada 28. oktobrī.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves
līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES.
OJ L 188, 12.7.2019, p. 79–93. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX:32019L1158. Skatīts 2021. gada 18.septembrī.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas
pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības
Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012. OJ L 200, 26.7.2016,
p.
1–136.
Pieejams:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1191. Skatīts 2021. gada 12. septembrī.
Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties. United Nations, 1978.
Pieejams: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf.
Skatīts 2021. gada 3. oktobrī.

4. TIESU PRAKSE
4.a Dažādu tiesu nolēmumi
Atsauces uz tiesu nolēmumiem tiek noformētas atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajam stilam,
noteikumiem.
Ieteicams izmantot “Guide to Foreign and International Legal Citations”, kas ir pieejams:
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Final_GFILC_pdf.pdf.

Ja tiesas nolēmums ir publicēts papīra (drukātā) formātā, tad atsaucēs parasti iekļauj šādu
informāciju:
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-

publikācijas nosaukums (report title);
sējuma numurs;
lapas numurs;
nolēmuma pieņemšanas gads;

Piemēri:
1. Cass. Civ., 18 juin 1896, S., 1, 17, note A. Esmein; D., 1987, 1, 433, concl. Sarrut,
note Saleilles.
2. Murphy v. Brentwood District Council [1992] A.C. 398.
3. BGH v. 25.2.1992, NJW 1992, 1556.
4. Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 86 S. Ct. 1602, 16 L.Ed.2d.694 (1996).
5. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 25 September 1997.
ICJ Reports 1997, p.8.
Ja tiesas nolēmums ir publicēts arī papīra formātā, tad jāizmanto nolēmuma oficiālais
publikācijas (ziņojuma) nosaukums, pat, ja darba autors nolēmumu ir apskatījis elektroniskā
formātā. Tomēr visbiežāk tiesu nolēmumi netiek atsevišķi publicēti papīra formātā un ir
pieejama tikai elektroniskā atsauce. Šādos gadījumos atsauce jānoformē šādi:
Newcastle City Council v. GIO General Limited (2 December 1997, nav publicēts)
Available on www.vrlaw.com.au/cases/pdfs/200402261157250.bloodworth.pdf .
Skatīts 2021. gada 16. septembrī.
-

lietas dalībniekus raksta slīprakstā;
modificēšanas datums (iekavās), kam seko komats un vārds “nav publicēts” vai
“unreported”;
publikācijas ziņojuma saīsinājums vai URL.

4.b Tiesu nolēmumi no Westlaw datubāzes
-

lietas nosaukums;
lietas numurs;
gads;
saīsināts tiesas nosaukums (iekavās);
pilns datums (iekavās ar saīsināto tiesas nosaukumu);
datubāzes pieejamība.

Piemērs:
Owens v. Maguire, No. 86-5296. SUPREME COURT OF THE UNITED
STATES, 479 U.S. 989; 107 S. Ct. 584; 93 L. Ed. 2d 586; 1986 U.S. LEXIS 4972; 55
U.S.L.W. 3392, December 1, 1986. Pieejams: Westlaw International datubāzē.

4.c Eiropas Savienības tiesas nolēmumi
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Eiropas Savienības tiesa ir ieviesusi jaunu metodi, kā citēt EST judikatūru, pamatojoties uz
ECLI (Eiropas judikatūras identifikators).
Sīkāka informācija: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/
Piemēri:
Tiesa:
Tiesas spriedums (virspalāta), 2010. gada 16. marts, Olympique Lyonnais SASP pret
Olivier Bernard un Newcastle UFC, C-325/08, EU:C:2010:143, 36. punkts.
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 July 2005, Egon Schempp v Finanzamt
München V., C-403/03, EU:C:2005:446, para. 22.
Vispārējā tiesa:
Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2021. gada 28. aprīlis, Correia/EESK,
T-843/19, EU:T:2021:221, 42. punkts.
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 15 January 2013, Kingdom of Spain
v Commission, T-54/11, EU:T:2013:10, para. 29.

4.d Latvijas tiesu nolēmumi
Citējot Latvijas tiesu nolēmumus, jānorāda šāda informācija:
-

tiesas nosaukums;
nolēmuma sagatavošanas datums;
vai tas ir spriedums vai lēmums;
lietas veids (krimināllieta, civillieta, administratīvā lieta, administratīvā pārkāpuma
lieta);
lietas numurs;
saite uz tīmekļvietni, kur pieejams nolēmums;
datums, kad nolēmums ir ticis apskatīts;

Piemēri:
1. Rīgas rajona tiesas 2020. gada 20. augusta spriedums civillietā Nr. C33448720.
Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi. Skatīts 2021. gada 8.
septembrī.
2. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2020. gada 19. augusta spriedums
administratīvā
pārkāpuma
lietā
Nr.
104AA-0532-20/23.
Pieejams:
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi. Skatīts 2021. gada 30. septembrī.
3. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020.
gada 23. jūlija spriedums lietā Nr. A420294819, SKA-1025/2020. Pieejams:
http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumu-arhivs/administrativolietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2020. Skatīts 2021. gada 20. oktobrī.
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4. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020. gada 16. jūlija spriedums lietā Nr. 202005-01 “Par Civilprocesa likuma 37. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz par apelācijas
sūdzību iemaksātās valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt
apelācijas sūdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam
teikumam”.
Pieejams:
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wpcontent/uploads/2020/01/2020-05-01_Spriedums.pdf#search=. Skatīts 2021. gada
12. novembrī.

5. DOKUMENTI
-

atsauci noformē atbilstoši dokumenta orģinālajai valodai un formātam;
ja dokuments nav latviešu vai angļu valodā, nosaukuma tulkojums latviski jāietver
iekavās;
dokumenta nosaukumu raksta slīprakstā vai pasvītro;

Piemēri:
1. World Bank. Total and Per Capita Wealth of Nations. Pieejams:
data.worldbank.org/sites/.../total_and_per_capita_wealth_of_nations.xls.
Skatīts
2021. gada 3. novembrī.
2. International Labour Organization. Ratifications of C169 - Indigenous and Tribal
Peoples Convention, 1989 (No. 169), Date of entry into force: 5 September 1991.
Pieejams:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_I
NSTRUMENT_ID:312314. Skatīts 2021. gada 8. novembrī.

6. INTERNETA AVOTI
Atsaucoties uz interneta vietni, bieži vien pietiek ar tās pieminēšanu tekstā ( “2021. gada 23.
oktobrī Konkurences ģenerāldirektorāta mājaslapā norādīts…..”). Ja nepieciešams formālāks
citāts, to var izveidot atbilstoši zemāk norādītajam piemēram.
Ņemot vērā, ka interneta vietnē saturs var tikt mainīts, nepieciešams iekļaut datumu, kurā
interneta vietne apskatīta vai, ja iespējams, datumu, kad vietnē pēdējo reizi veiktas izmaiņas.
Piemērs:
Eiropas
Komisija.
Konkurences
ģenerāldirektorāts,
pieejams:
https://ec.europa.eu/info/departments/competition_lv. Skatīts 2021. gada 21. oktobrī.
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