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Noteikumi latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšanai 
bibliogrāfisko datu apstrādē 

 
Priekšvārds  
 
Muzeju, arhīvu un bibliotēku standartizācijas tehniskās komitejas izveidota darba grupa ir 
sagatavojusi Noteikumu latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšanai 
bibliogrāfisko datu apstrādē (turpmāk tekstā Noteikumi) 3. pārstrādāto izdevumu, kurā 
iekļauti jauni īsināšanas principi lietošanai datu apstrādei elektroniskajā vidē.  

 

Noteikumiem pievienoti divi pielikumi: 

− pielikums Nr.1 „Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu saīsinājumu 
saraksts” (turpmāk tekstā Saīsinājumu saraksts); 

− pielikums Nr.2 „Kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko 
aprakstvienību” (turpmāk tekstā Funkcionālo kodu saraksts). 

 

Noteikumi nosaka latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšanu visu veidu 
bibliogrāfisko datu apstrādē: aprakstošajā kataloģizācijā, bibliogrāfiskajā aprakstīšanā un 
bibliogrāfisko norāžu veidošanā. Neatkarīgi no datu apstrādes metodes gan 
tradicionālajos bibliogrāfiskajos līdzekļos, gan elektroniskajās bibliogrāfiskajās 
datubāzēs un bibliogrāfiskajās norādēs vārdi un vārdu savienojumi īsināmi pēc 
Saīsinājumu saraksta. Atsevišķos gadījumos bibliogrāfiskajos līdzekļos var lietot citus, 
no Saīsinājumu saraksta atšķirīgus saīsinājumus, ja līdzeklī ir šo saīsinājumu saraksts. 
Saīsinājumu saraksts ir būtiski rediģēts, tajā iekļauti tikai tie vārdi un vārdu savienojumi, 
kuru īsināšana netraucē informācijas izguvi elektroniskajās datubāzēs. 

 

Vārdu un vārdu savienojumu īsināšanas noteikumi izstrādāti, izmantojot starptautisko 
standartu ISO 832:1994, kas adaptēts par Latvijas standartu1. Noteikumu izstrādē ievēroti 
mūsdienu bibliogrāfisko datu apstrādes principi, kā arī normatīvie un konceptuālie 
dokumenti: ISBD konsolidētais izdevums2, Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem 
ierakstiem (FRBR)3 un RDA: Resource Description and Access4. 

                                                 
1 LVS ISO 832:1994 : Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskais apraksts un norādes. Bibliogrāfisko 
terminu īsināšanas noteikumi. Rīga : Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs, 1998. 10 
lpp. 
2 International Standard Bibliographic Descrition (ISBD) :  / München :  K.G. Saur, 2007. Pieejams: 
http://www.ifla.org/s13/pubs/cat-isbd.htm  (Izdevums latviešu valodā sagatavošanā). 
3 Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA). FRBR : funkcionālās prasības 
bibliogrāfiskajiem ierakstiem [tiešsaiste] : gala ziņojums. Rīga : LNB, 2005. Pieejams:  
www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-lv.pdf 
4 Joint Steering Committee for revision of AACR. RDA: Resource Description and Access. (Izdevums 
sagatavošanā).  
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Pielikumos iekļautie saraksti ir papildināmi un maināmi, katrā nākamajā versijā ietverot 
izmaiņas. Ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām abos pielikumos iekļautajiem 
sarakstiem lūdzam sūtīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļai pa e-
pastu: standarti@lnb.lv. 
 
Darba grupa pateicas visiem ekspertiem, kas sniedza ierosinājumus Saīsinājumu saraksta 
jaunā izdevuma sagatavošanā.  
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Īsināšanas metodes 

 
Standartā LVS ISO 832:1994 norādītas trīs galvenās vārdu un vārdu savienojumu 
īsināšanas metodes: 

 vārda beigu īsināšana, 

 vārda vidusdaļas īsināšana, 

 vārdu savienojumu īsināšana. 

 

Vārda beigu īsināšana 

 
1. Saīsinājums ir vārda pirmais burts, aiz kura liek punktu (.). 

 

Piemērs: beigas = b. (datējumā)  

 

2. Vārdu īsina vismaz par trim burtiem, aizstājot tos ar punktu (.). 

 

Piemērs: ilustrācija = il. (fiziskajā raksturojumā) 

 

Vārda vidusdaļas īsināšana 
 

Vārda vidusdaļā izlaiž atsevišķus burtus, parasti patskaņus. Pēc saīsinājuma liek  

punktu (.). 

 

Piemērs: gadsimts = gs. (datējumā) 

 

Salikteņu īsināšana 

 
Salikteņus īsina, izmantojot vārda beigu īsināšanas metodi. Īsināšanas noteikumi attiecas 
arī uz Saīsinājumu sarakstā neminētajiem salikteņiem, ja vārds, no kura darināts 
saliktenis, ir Saīsinājumu sarakstā. 

 

Piemēri:  autors = aut.  līdzautors = līdzaut. 

grāmata = grām. dienasgrāmata = dienasgrām.  
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Vārdu savienojumu īsināšana 

 
Vārdu savienojumos dažkārt īsina vārdus, kurus atsevišķi neīsina. 

 

Piemērs: īstais vārds = īst.v. 

 

Īsinot vārdu savienojumus, visiem vārdiem jābūt tādā secībā, kādā tie doti neīsinātā 
veidā. Vārdu savienojumu saīsinājumos atstarpi saīsinājuma vidū neliek, ja kāds no 
vārdiem īsināts, atstājot tikai vienu burtu. 

 

Piemērs: pirms mūsu ēras = p.m.ē. 

 

Bibliogrāfisko datu apstrādē vārdu savienojumus un citi, un tā tālāk, un tamlīdzīgi īsina, 
kā pieņemts latviešu valodas praksē, neatstājot atstarpi aiz vārda un saīsinājuma (u.c., 
utt., u.tml.). 

 

Daudzskaitlis un locījumu formas 

 
Vārda vienskaitļa formas saīsinājumu lieto arī tā daudzskaitļa formai. Vārda dažādām 
gramatiskajām formām lieto vienu un to pašu saīsinājumu. 

 

Piemērs: attēls = att.  attēli = att. 

 

 

Mēra, svara, tilpuma, laika, ātruma un naudas mērvienību apzīmējumu īsināšana 

 
Mērvienību apzīmējumiem lieto Latvijā vispārpieņemtos saīsinājumus bez punkta 
saīsinājuma beigās. Mērvienību saīsinājumus lieto kopā ar skaitli. 

 

 

Piemēri: 17 centimetri = 17 cm 

   22 milimetri = 22 mm 

   2 kilogrami = 2 kg 
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   2 lati = Ls 2 

   3 litri = 3 l 

   4 stundas = 4 h 

   45 minūtes = 45 min 

   20 sekundes = 20 s 

   33 apgriezieni minūtē = 33 apgr./min 

   12 centimetri sekundē = 12 cm/s 

   4 biti = 4 b 

   7 baiti = 7 B 

   2 gigabaiti = 2 GB 

   5 kilobaiti = 5 KB 

 

Īpašie saīsinājumi 

 
Saīsinājumu sarakstā nav ietverti daži vārdi, kuru īsināšana neatbilst nevienai no 
minētajām īsināšanas metodēm. 

 

Piemēri: doktors (zinātņu) = Dr. (ar personvārdu) 

   televīzija = TV 

   pievienotās vērtības nodoklis = PVN 

   mf = mikrofilma 

   

Bibliogrāfisko datu apstrādē var lietot Saīsinājumu sarakstā neietvertās vispārpieņemtās 
abreviatūras, piemēram, CD, ISBD, ISSN, NATO, UNESCO. 

 

Vārdu un vārdu savienojumu saīsinājumu lietošana 

 
1. Vārdus un vārdu savienojumus neīsina, ja tekstu var pārprast, ir apgrūtināta tā 

uztvere vai traucēta meklēšana elektroniskajā datubāzē. 

2. Atsevišķiem vārdu saīsinājumiem Saīsinājumu sarakstā ir norādīts lietojuma 
ierobežojums. 

3. Vārdu un vārdu savienojumu saīsinājumus lieto visos bibliogrāfiskās norādes, 
bibliogrāfiskā apraksta un MARC ieraksta bibliogrāfisko datu formāta elementos, 
izņemot: 
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Bibliogrāfiskās norādes 
elements 

Bibliogrāfiskā apraksta 
elements 

MARC ieraksts 
Lauks Apakšlauks

Galvenā atbildība Aprakstgalva 1XX  
 
 
Visu veidu nosaukumi 

 
 
Visu veidu nosaukumi 

222 a 
240 a 
243 a 
245 a 
245 b 
246 a 
534 t 
610 a 
611 a 
710 a 
711 a 
711 q 
730 a 
740 a 
800 a 
800 t 
810 a 
810 t 
811 a 
811 t 
830 a 

Izdošanas vieta Izdošanas vieta 260 a 
Izdevējs Izdevējs 260   b* 
Sērijas nosaukums Sērijas nosaukums 440 a 
  490 a 
 Papildu ziņas par personvārdu 

tā identificēšanai 
100 c 
600 c 
700 c 

Avota nosaukums 
analītiskajā ierakstā 

Avota nosaukums analītiskajā 
ierakstā 

773 t 

  
* izņemot izdevēja juridiskās formas apzīmējumu 

 

4. Personas funkcionālās saistības ar bibliogrāfisko aprakstvienību uzrādīšanai 
lietojami saīsināti kodētie apzīmējumi (sk. Pielikumu Nr.2). 
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Pielikums Nr.1  

Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu saīsinājumu saraksts 
 
Vārds vai vārdu savienojums Saīsinājums Lietojums 
A   
akciju sabiedrība a/s izdošanas ziņās 
alfabētisks alf. piezīmē 
anotācija anot. piezīmē 
apmēram apm. datējumā 
aprīlis apr. datējumā 
asociācija asoc.  
atbildīgais atb. ar personvārdu 
atkārtojums, atkārtots atkārt.  
atsevišķs ats. piezīmē 
attēls att. fiziskajā raksturojumā 
augusts aug. datējumā 
autors aut. ar personvārdu 
B   
beigas b. datējumā 
bez opusa b.op.  
bibliogrāfija bibliogr.  
biogrāfija biogr. piezīmē 
C   
ceturksnis cet. ar skaitli 
D   
dalītā paginācija dal. pag.  
daļa d. ar skaitli 
decembris dec. datējumā 
diagramma diagr. fiziskajā raksturojumā 
diametrs diam. fiziskajā raksturojumā 
diskogrāfija diskogr. piezīmē 
dzimšanas diena dz.d. ar datējumu 
E   
eksemplārs eks. piezīmē 
evaņģeliski luterisks ev. lut.  
F   
februāris febr. datējumā 
fonogrāfija fonogr.  
fotogrāfija fotogr. fiziskajā raksturojumā 
fotogrāfs fotogr. ar personvārdu 
fragments fragm.  
G   
gads g. datējumā 
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gadsimts gs. datējumā 
grāmata grām.  
Ģ   
ģeogrāfisks ģeogr. piezīmē 
ģīmetne ģīm. fiziskajā raksturojumā 
H   
historiogrāfisks historiogr. piezīmē 
hronometrāža hron. piezīmē 
I   
ielikums, ieliktnis iel. 

 
ar nosaukumu 

iesiets ies. fiziskajā raksturojumā 
ilustrators il. ar personvārdu 
ilustrācija il. fiziskajā raksturojumā 
informācija inform.  
inscenētājs insc. ar personvārdu 
izdevums izd.  
izlaidums izl. seriālizdevuma aprakstā 
Ī   
īstais vārds īst.v.  
J   
janvāris janv. datējumā 
jūlijs jūl. datējumā 
jūnijs jūn. datējumā 
K   
kartogrāfs kartogr. ar personvārdu 
klase kl. ar skaitli 
komentārs koment.  
komponists komp. ar personvārdu 
konference konf.  
konsultatnts konsult. ar personvārdu 
kopsavilkums kopsav. piezīmē 
krāsains krās. fiziskajā raksturojumā 
L   
laidiens laid. ar skaitli 
laikraksts laikr.  
lapa lp. ar skaitli fiziskajā 

raksturojumā un piezīmē 
lappuse lpp. ar skaitli fiziskajā 

raksturojumā un piezīmē 
literatūra lit. piezīmē 
M   
mažors maž. skaņkārtas apzīmējumā 
mākslinieks māksl. ar personvārdu 
minors min. skaņkārtas apzīmējumā 
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monofonisks mono  
mūsu ēra m.ē. datējumā 
N   
nobeigums nob. piezīmē 
nodaļa nod. piezīmē 
noformētājs noform. ar personvārdu 
nosaukums nos. piezīmē 
novembris nov. datējumā 
novilkums novilk. piezīmē 
numurs Nr. ar skaitli 
O   
oktobris okt. datējumā 
opuss op. ar skaitli 
oriģināls oriģ.  
P   
paginācija pag. fiziskajā raksturojumā 
papildinājums papild.  
paplašināts paplaš.  
paralēls paral.  
pārstrādātājs pārstrād.  
pielikums piel. ar nosaukumu;  

fiziskajā raksturojumā 
pienākumu izpildītājs p.i. ar personvārdu 
pierakstītājs pierakst. ar personvārdu 
pirms mūsu ēras p.m.ē. datējumā 
portrets portr.  
producents prod. ar personvārdu 
profesors prof. ar personvārdu 
programma progr.  
projekcija proj.  
pseidonīms pseid.  
publikācija publ.  
R   
rādītājs rād. piezīmē 
recenzents rec. ar personvārdu 
redaktors red. ar personvārdu 
reprodukcija reprod.  
režisors rež. ar personvārdu 
S   
sagatavotājs sagat. ar personvārdu 
saīsinājums saīs.  
sakārtotājs sakārt. ar personvārdu 
sakopotājs sakop. ar personvārdu 
salocīts saloc. fiziskajā raksturojumā 
santīms sant.  
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sarakstītājs sarakst. ar personvārdu 
sastādītājs sast. ar personvārdu 
septembris sept. datējumā 
sējums sēj. ar skaitli 
shēma sh. fiziskajā raksturojumā 
skaņuplate skpl. fiziskajā raksturojumā 
skaties, skatīt sk.  
sleja sl. fiziskajā raksturojumā 
stereofonisks stereo  
T   
tabula tab. fiziskajā raksturojumā 
terminoloģija terminol. piezīmē 
titullapa titlp.  
tradicionāls trad. nošu, skaņu ierakstu 

aprakstos 
tulkotājs tulk. ar personvārdu 
turpinājums turp.  
U   
un citi, un citur u.c.  
un tamlīdzīgi u.tml.  
un tā tālāk utt.  
V   
valoda val. piezīmē 
veltījums velt.  
virstituls virstit. piezīmē 
Z   
zinātniskais zin. ar personvārdu 
zīmējums zīm. fiziskajā raksturojumā 
Ž   
žurnāls žurn. ar nosaukumu 
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Pielikums Nr. 2. 

 
Kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību 

 

Sarakstā alfabētiskā secībā iekļauti kodi, kas izmantojami, lai uzrādītu personu 
funkcionālo saistību ar bibliogrāfisko aprakstvienību. Kodi izmantojami MARC ierakstu 
veidošanā bibliogrāfisko datu formāta lauku 100, 600, 700 apakšlaukos e. 

 

 
Saturiskā daļa     
 Pamatmateriāls    
  Kopējais aut autors 

inscenētājs 
producents 
režisors 

  Tekstuālais lau libreta autors 
līdzautors 
pārstrādātājs 
scenārija autors 
teksta autors (mūz.) 
tulkotājs 

  Vizuālais viz fotogrāfs 
ilustrators 
kartogrāfs 
mākslinieks 
scenogrāfs 
zīmējuma autors 
zīmētājs 

  Audiālais aud aranžētājs 
komponists 

 Papildmateriāls    
  Tekstuālais pat apcerējuma autors 

ievada autors 
informācijas autors 
komentāru autors 
komentētājs 
pēcvārda autors 
priekšvārda autors 
tekstā stāstītājs 

  Vizuālais pav fotogrāfs 
ilustrators 
kartogrāfs 
zīmētājs 
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mākslinieks 
zīmējuma autors 

  Audiālais paa aranžētājs 
komponists 

 Izpildījums    
  Vizuālais izp aktieris 

datoranimators 
fotomodelis 
operators u.c. 

  Audiālais ska diktors 
izpildītājmākslinieks 
skaņu režisors u.c. 

Formas daļa     
 Redakcija  red atbildīgais redaktors 

atbildīgais sekretārs 
bibliogrāfijas redaktors 
galvenais redaktors 
literārais redaktors 
redaktors 
redkolēģijas loceklis 
sekretārs 

 Zinātniskā un 
speciālistu 
pārraudzība 

 zin konsultants 
recenzents 
zinātniskais redaktors 
zinātniskais vadītājs 

 Sagatavošana  sag apkopotājs 
gravieris; gravētājs 
izgatavotājs 
izstrādātājs 
kaligrāfs 
mērnieks 
noformētājs 
pierakstītājs 
sagatavotājs 
sakārtotājs 
sakopotājs 
sastādītājs 
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