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ĪSUMĀ PAR ESEJAS VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPIEM…

Pirmkārt  jāatzīmē,  ka  eseja  NAV pamatskolas  referāts,  kurā  tikai  atgremo faktus  un  pārraksta 
grāmatu.  Piekritīsiet,  ka  tā  nav  liela  māksla.  Esejā  ir  jāpauž  savas  domas un  pārdomas  par 
konkrētiem faktiem. Savukārt fakti kalpo par pamatojumu autora domai!

Ievaddaļā (līdz 1 lpp) ir jāaktualizē konkrētā problēmā un jāatspoguļo savu viedokli. Piemēram, ja 
mana izvēlētā tēma ir Kārļa Ulmaņa īstenotā politika, tad noteikti būtu jāmin Ulmaņa biogrāfija 
(īsumā) un viņa personības kults un tā ietekme uz tā laika politisko vidi. Tad secīgi ievadā es īsumā 
izklāstītu darba saturu.

Iztirzājuma daļā (līdz 2 lpp) ir tiek pausta paša autora nostājā. Jūs vai nu noliegsiet, vai gluži pretēji 
apstiprināsiet savu pausto ideju ievada, izmantojot konkrētus argumentus. 

Secinājuma daļu un izmantotā literatūra (līdz 1 lpp). Secinājumus labāk strukturizēt, proti, 
1.secinājums, 2. secinājums utt. – īsi un kodolīgi!

Vēl dažas noderīgas lietas:
1. Izvairāties no vispārinājumiem, piemēram, kā jau mēs visi zinām… u.tml.
2. Nav ieteicams esejā uzdot retoriskus jautājumus un vēl trakāk uz tiem neatbildēt, piemēram, 

kādai vajadzētu būt skolai… u.tml.
3. Eseja nav referāts.
4. Atceraties, ka plaģiāts un interneta „copy – paste” darbs tiks anulēts!
5. Korekti ir jānoformē atsauces un izmantotā literatūra (skat.zemāk).
6. Ieteicams izvairīties no tādas formas lietošana, kā, piemēram,  darba autors uzskata u.tml., tā 

vietā labāk izmantot divdabja formu: tiek uzskatīts, ka vai arī jāatzīmē/domājams, ka u. tml.
7. Sāciet darbu pildīt savlaicīgi un ievērojiet izstrādātos ieteikumus darba noformēšanai.

P.S. „Saprotu, ka sākotnēji to visu ir grūti pieņemt, tāpēc mēs ikdienu mācamies. Mans vadmotīvs, 
uzdodot eseju, ir iemācīties analizēt un sintezēt iegūto informāciju, to prasmīgi pielietojot. Darbs 
var  šķist  grūts,  bet  esmu  pārliecināts,  ja  visu  darīsiet  pēc  metodiskiem  ieteikumiem  –  JUMS 
NOTEIKTI VISS IZDOSIES! Ja rodas vēl kādi jautājumi – droši rakstiet vai arī jautājiet klātienē!”

DARBU IETEICAMĀ NOFORMĒŠANA,
kas palīdzēs jau mācību procesa laikā iemācīties pareizi noformēt darbus!

Darba pamatteksts 1) fonts Times New Roman; 2) rakstzīmju izmērs 12;
3) abu malu līdzinājums; 4) atstarpe starp rindām 1,5

Virsraksti (stils Heading 1) Virsraksti (stils Heading 2)
1) fonts Times New Roman; 1) fonts Times New Roman;
2) rakstzīmju izmērs 14; 2) rakstzīmju izmērs 12;
3) teksta trekninājums (Bold); 3) teksta trekninājums (Bold);
4) virsraksts centrēts; 4) virsraksts centrēts;
5) numurējumam pievienots punkts (1.); 5) numurējumam pievienots punkts (1.1.);
6) virsraksta beigās punkts nav. 6) virsraksta beigās punkts nav.
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AVOTU UN LITERATŪRAS NOFORMĒJUMA IETEICAMĀS PRASĪBAS (avotu un 
literatūras sarakstam jābūt pievienotam darba beigās, saraksts tiek sakārtots alfabētu secībā)

1. Grāmata
1.1. Viena autora gr  ā  mata  
Autora uzvārds, vārds vai iniciāļi. Grāmatas nosaukums kursīvā. Izdošanas vieta: izdevniecība, 
izdošanas gads. Lappušu kopskaits.
Piemērs…
Kronītis, J. Dabas aizsardzība. 2. Rīga: Avots, 1982. 351 lpp.

1.2. Divu un tr  ī  s autoru gr  ā  matas  
1. autora uzvārds, vārds vai iniciāļi, 2. autora uzvārds, vārds vai iniciāļi, 3. autora uzvārds, vārds vai 
iniciāļi. Grāmatas nosaukums kursīvā. Izdošanas vieta: izdevniecība, izdošanas gads. Lappušu 
kopskaits.
Piemēri…
Geidžs, N. L., Berliners, D. C. Pedagoăiskā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 662 lpp.
Arājs, R., Drulle, V., Miesniece, A. Dabaszinības 2. klasei: eksper. māc. grām. Rīga:
Zvaigzne ABC, 1999. 80 lpp.

1.3. Autoru kolekt  ī  va (  č  etru un vair  ā  k autoru) gr  ā  matas  
Grāmatas nosaukums kursīvā. Autoru vārdi vai iniciāļi un uzvārdi. Izdošanas vieta: izdevniecība, 
izdošanas gads. Lappušu kopskaits.
Piemērs…
Palīgs pedagogam: [Informatīvi metodisks materiāls]. Aut. kol. A. Staris, L. Žukovs, A. Krūze u.c. 
Rīga: RaKa, 1997. 288 lpp.

2. Raksts laikrakstā, žurnālā
2.1. Raksts laikrakst  ā  
Autora uzvārds, vārds vai iniciāļi. Raksta nosaukums. Laikraksta nosaukums kursīvā, laikraksta Nr., 
gads, datums, raksta lappuses.
Piemērs…
Driķe, Nora. Kurzemē top pirmā universitāte. Diena, Nr. 84, 2007, 11. apr., 5. lpp.

2.2. Raksts žurn  ā  l  ā  
Autora uzvārds, vārds vai iniciāļi. Raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums kursīvā, žurnāla Nr., 
gads, datums, raksta lappuses.
Piemērs…
Ābele, Kristiāna. Modernisms un identitāte Baltijas un Viduseiropas valstu
mākslā. Letonica, 2000, Nr. 1, 157.-161. lpp.

3. Elektroniskie resursi
Autora uzvārds, vārds vai iniciāļi (ja ir norādīti). Materiāla nosaukums [vides vai materiāla 
nosaukums]. Izdošanas gads [resursa skatīšanas datējums]. Pieeja.
Piemērs…
Miķe, Alda. Apģērbs: stili un silueti: [mācību materiāls pamatskolas kursā
mājturībā], 2002 [skatīts 2010.g. 29.janv.]. Pieejams: http://www.liis.lv/majturpsk/apgerbs/apg-
sakums.htm.
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Tekstā, Jums parādīsies sekojoša atsauce iekavās aiz teksta, kuru izmantojāt.
Iekavās jānorāda autora uzvārds, izdošanas gads un lapaspuse/es, kuras esat izmantojāt), bet pašu 

izmantoto tekstu, lūdzu, ievietojiet pēdiņās!
  
Piemēram…

„Personības  rosinošie  spēki  ir  instinkti,  kuri  lielā  mērā  vada  uzvedību.  Instinktīvās  dziņas  ir  
saistītas ar ķermeņa vajadzībām, kuras motivē cilvēku gūt apmierinājumu tā, lai ķermeņa procesi  
varētu  atgriezties  iepriekšēja  līdzsvara  vai  homeostāzes  stāvoklī  (..)  katrai  personai  piemīt  
instinktīvie rosinātāji, kuri nodrošina dzīves (dzīvības) saglabāšanu”. (Karpova 1998, 35) 

Izmantotā literatūrā (atsevišķā lapā darba beigās)
1) Karpova, Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 223 lpp. 
  

Vai  arī… Ja  tiek  izmantoti  interneta  avoti,  tad  iekavās  tiek  norādīts  interneta  resursa 
nosaukums un gads.

„Demogrāfiskā  situācija  Latvijas  valstī  pasliktinās  Liepājā  2009.  gadā  pavisam reģistrēti  869  
jaundzimušie, kas ir par 140 bērniņiem mazāk nekā 2008. gadā.” [Liepajasblogs 2011].

Piemēram…

Izmantotie interneta resursi (atsevišķā lapā darba beigās)
1) Liepājas Blogs :  [Liepājas dzimstība pērn nedaudz samazinājusies],  2011 [skatīts  2011.gada 

3.janvārī]. Pieejams: http://liepajasblogs.lv/liepaja-dzimstiba-pern-nedaudz-samazinajusies/ 

Izmantotās  literatūras  saraksts  tiek  sagatavots  darba  beigās  un  tas  tiek  grupēts  latīņu 
alfabēta secībā, krievu val. izmantotie darbu nosaukumi tiek pievienoti saraksta beigās.

Piemēram…

1. Bibliogrāfija
1. Baldunčiks, J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga : Jumava, 1999. 912 lpp.
2. Commission of the European Communities. European Commission White  Paper.  A New  

Impetus for European Youth. Brussels : 2001. 76 p.
3. Samuseviča, A. Pētnieciskais process pedagoģijā. Mācību līdzeklis. Liepāja : LPA, 2000. 96 

lpp.
4. Ритерман, Т. П. Педагогика: полный курс. Eкатеринбург : У-Фактория, 2009. 96 c.

2. Interneta resursi
1. Centrālā  vēlēšanu  komisija :  [vēlēšanas  Latvijā].  [B. v.;  b. i.;  b. d.]  [skatīts  2011. gada 

16. janvārī]. Pieejams : http://web.cvk.lv/pub/public/27093.html

Veiksmi un panākumus gan skolas gaitās, gan ikdienā!!!
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