
 

Nodarbība “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un 

sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”  
 

Nodarbības anotācija: 

Nodarbība “Bibliogrāfiju un citēšanas pārvaldības rīki” paredzēta visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, 

kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes citēšanas jeb atsauču pārvaldības rīku izmantošanā studiju un 

pētniecības darbā.  

Dalībnieki iegūs izpratni par atsauču pārvaldības rīku nozīmi pētnieciskā darbā un pielietošanas priekšrocībām. 

Nodarbības laikā dalībnieki apgūs zināšanas par Mendeley un EndNote Web programmatūru instalēšanas nosacījumiem 

un funkcijām: bibliogrāfiskās informācijas un pilntekstu importēšana no e-resursu datubāzēm, personīgās e-bibliotēkas 

veidošana, piezīmju organizēšana, citēšanas stila izvēle un automātiska piemērošana atsaucēm tekstā, kā arī izmantotās 

literatūras sarakstam (jeb bibliogrāfijai), informācijas apmaiņa un bibliogrāfiskās datubāzes veidošana kopā ar pētījuma 

sadarbības partneriem. 

 

Nodarbības struktūru veido teorētisks stāstījums, piemēru demonstrējumi tiešsaistē, praktiski uzdevumi. 

 

 

Nodarbības apraksts 

Nodarbības 

nosaukums   

 “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto 

literatūras sarakstu” 

Apjoms (stundas)    90 min 

Mērķgrupa   Doktorantūras studenti un pētnieki  

Dalībnieku skaits 15-20 

Priekšzināšanas Iemaņas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, priekšstats un prasmes datubāzu 

izmantošanā, angļu valodas prasmes 

Nepieciešamie resursi Dators, projektors, ekrāns, interneta pieslēgums, 15-20 datori nodarbības dalībniekiem*, papīrs 

uzdevumu izdrukām, asistents 

Mērķis Radīt izpratni par atsauču pārvaldības rīku pielietošanu studiju un pētnieciskajā darbā. 

Uzdevumi 1. Apgūt zināšanas par atsauču pārvaldības rīku nozīmi un pielietošanas iespējām 

studijās un pētniecībā 

2. Apgūt atsauču pārvaldības rīku Mendeley un EndNote Web funkcionalitāti un iespējas 

3. Mācēt pielietot rīkus Mendeley un EndNote Web studiju un pētniecības darbā 

Plānotie rezultāti Zināšanas un izpratne par:  

- atsauču pārvaldības rīku nozīmi, daudzveidību un pielietošanas iespējām studijās un 

pētniecībā 

- personīgās e-bibliotēkas veidošanu, izmantojot atsauču pārvaldības rīkus Mendeley un 

EndNote Web 

- rīku Mendeley un EndNote Web funkcionalitāti un papildus iespējām 

- automātisku atsauču un izmantoto avotu sarakstu veidošanu tekstos  

- rīku Mendeley Desktop, Mendeley Online, EndNote Web, EndNote Desktop kopīgo un 

atšķirīgo 

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  

- izvērtēt un izvēlēties sev piemērotāko atsauču pārvaldības rīka risinājumu 

- analizēt e-bibliotēkā uzkrāto ierakstu saturu un, ja nepieciešams tos rediģēt un 

papildināt, tostarp, izmantojot automātiskas funkcijas 

Prasmes zināšanas pielietot:  

- pielietot rīkus Mendeley un EndNote Web personīgās e-bibliotēkas veidošanai 

- orientēties e-resursu risinājumu variantos bibliogrāfiskās informācijas eksportēšanai 



atsauču pārvaldības rīku bibliotēkās 

- veidot atsauces un izmantoto avotu sarakstus tekstos, izmantojot Mendeley un 

EndNote Web automātisko funkciju 

- piemērot tekstos citēšanas stilus atbilstoši situācijai, izmantojot Mendeley un EndNote 

Web automātisko funkciju 

Komunikācijas prasmes: 

- sadarboties ar kolēģiem veidojot kopīgu e-bibliotēku 

Ievirzes tālākām mācīšanās prasmēm:  

- patstāvīgi apgūt rīku iespējas, izmantojot palīgmateriālus, kas pieejami Mendeley un 

EndNote veidotāju tīmekļvietnēs un citur tīmeklī 

Citas vispārējas prasmes:  

- izgūt bibliogrāfisko informāciju, tostarp arī pilntekstus, no dažādām datubāzēm un 

informācijas meklētājiem 

Nodarbību saturiskais 

plāns 

- Ieskats par atsauču pārvaldības rīku nozīmi un pielietošanas iespējām studijās un 

pētniecībā 

- Citēšanas stilu daudzveidība, funkcijas un elementi 

- Atsauču pārvaldības rīka Mendeley piekļuve 

- Informācijas importēšana un organizēšana Mendeley rīkā 

- Automātiska atsauču un informācijas avotu sarakstu veidošana, izmantojot Mendeley 

spraudni Microsoft Word dokumentos 

- Atsauču pārvaldības rīka EndNote Web piekļuve 

- Informācijas importēšana un organizēšana EndNote Web rīkā 

- Automātiska atsauču un informācijas avotu sarakstu veidošana, izmantojot EndNote 

Web spraudni Microsoft Word dokumentos 

 

 

 

* ja nodarbības laikā dalībnieks vēlas automātisko atauču ievietošanu tekstā pamēģināt praktiski, tad uz nodarbību 

jāpaņem līdzi privātais dators, uz kura savlaicīgi instalēta Mendeley Desktop versija un Mendeley spraudnis Microsoft 

Word programmatūrai; vai EndNote spraudnis Microsoft Word programmatūrai (par instalēšanas jautājumiem var vērsties 

pie nodarbības vadītāja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


