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1. DARBA STRUKTŪRA 

 

Kursa, bakalaura, maăistra un diplomdarbs (turpmāk darbs) ir studenta zinātniski 

pētnieciskā darba etapa noslēdzošais posms. Darbus noformē saskaĦā ar „PRASĪBĀM 

NOSLĒGUMA DARBU (bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) 

IZSTRĀDĀŠANAI UN AIZSTĀVĒŠANAI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ”  (03.02.2012., 

rīkojums Nr.1/38), (turpmāk LU prasības), kas izstrādātas saskaĦā ar Nolikumu par 

noslēguma pārbaudījumiem LU (apstiprināts ar LU Senāta 27.12.2011. lēmumu Nr. 183) un 

reglamentē vienotas LU prasības noslēguma darbu saturam, noformēšanai un aizstāvēšanai. 

Šie metodiskie norādījumi ėīmijas nozares kursa darba, bakalaura darba un maăistra darba 

noformēšanai ir papildinājums LU prasībām un reglamentē tikai ėīmijas nozares specifiskās 

prasības noslēguma darbiem. SaskaĦā ar šiem noteikumiem raksta arī kvalifikācijas darbu un 

prakses atskaiti ėīmijas nozarē.  

Ėīmijas nozares darbu struktūru veido:   

� titullapa; 

� anotācija, atslēgvārdi; 

� satura rādītājs; 

� apzīmējumu saraksts; 

� ievads; 

� literatūras apskats; 

� eksperimentālā (praktiskā) daĜa; šo nodaĜu var ievietot arī aiz rezultātu un to 

izvērtējuma sadaĜas; 

� rezultāti un to izvērtējums; 

� secinājumi; 

�  izmantotā literatūra;  

� pateicības (pēc darba autora izvēles); 

� pielikumi; 

� dokumentārā lapa. 

Nepieciešamības gadījumā darbā drīkst tikt ievietotas arī citas būtiskas sadaĜas. 

 Bakalaura, maăistra un diplomdarba aizstāvēšanas kārtību nosaka Nolikums par 

noslēguma pārbaudījumiem LU (apstiprināts ar LU Senāta 27.12.2011. lēmumu Nr. 183). 

 Titullapa. To noformē līdzīgi citu darbu titullapām. Noformēšanas paraugu skat. 1. 

pielikumā.  
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Norādot darba vadītāja zinātnisko grādu, zinātnisko nosaukumu un ieĦemamo amatu, 

lieto šādus saīsinājumus: 

ėīmijas doktors - Dr.ėīm. vai Dr.chem., 

habilitētais ėīmijas doktors - Dr.h.ėīm. vai Dr.habil.chem., 

profesors - prof., 

asociētais profesors - asoc. prof., 

docents - doc., 

lektors - lekt., 

asistents – asist., 

laboratorijas vadītājs - lab.vad., 

vārdus "doktorands", "vadošais pētnieks" un "pētnieks" raksta nesaīsināti. 

 Anotācija. To noformē līdzīgi zinātnisko publikāciju anotācijām. Noformēšanas 

paraugu skat. 1. pielikumā.  

Saturs. To noformē līdzīgi citu darbu satura rādītājiem. Noformējuma paraugu skat. 2. 

pielikumā. 

Apzīmējumu saraksts. To ievieto darbā, ja nepieciešams. Šajā sarakstā ievieto arī 

darbā izmantotos saīsinājumus. Līdztekus latviešu valodas saīsinājumiem var lietot arī 

Amerikas Ėīmijas biedrības standartos (ACS Style Guide) ieteiktos saīsinājumus. Šie 

Amerikas Ėīmijas biedrības standarti ir pieejami LU Ėīmijas fakultātes bibliotēkā.  

Ievads. Ievadā īsi raksturo tēmas aktualitāti, tās zinātnisko un praktisko nozīmi, kā arī 

formulē darba mērėi un uzdevumus. Ievada apjoms nedrīkst pārsniegt 2 lappuses. 

Literat ūras apskats. Literatūras apskatā atspoguĜo jaunāko un būtiskāko literatūrā 

atrodamo informāciju par pētāmo tēmu un darbā risināmajām problēmām. Studentam 

informācija ir jāanalizē un kritiski jāizvērtē, ja nepieciešams, jāsaskaĦo nomenklatūra, 

mērvienības u.c. parametri, lai informācija būtu salīdzināma. Literatūras apskatam ieteicams 

veltīt vienu darba nodaĜu. Ja nodaĜas ir vairākas, tās ieteicams veidot kā apakšnodaĜas kopējā 

nodaĜā "LITERATŪRAS APSKATS". Literatūras apskata ieteicamais apjoms nepārsniedz 1/3 

no darba kopējā apjoma.  

Eksperimentālā daĜa (vai „Praktiskā daĜa”, ja darbs ir ar metodisku raksturu, 

piemēram, ėīmijas didaktikā). Eksperimentālajā daĜā jāapraksta darbā lietotās metodes. 

NodaĜas sākumā jānorāda darbā izmantotā aparatūra, šėīdumu pagatavošanas un šėīdinātāju 

attīrīšanas metodikas, kā arī citi dati, kas nepieciešami aparatūras un vielu raksturošanai. 

 Eksperimentālajai daĜai jābūt detalizētai tā, lai lasītājs iegūtu pietiekošu informāciju 

eksperimentu atkārtošanai. Metožu aprakstos ievēro Amerikas Ėīmijas biedrības standartus 

(ACS Style Guide), kuri pieejami LU Ėīmijas fakultātes bibliotēkā. Eksperimentu apraksts 
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rakstāms darāmās kārtās pagātnes formas trešajā personā, piemēram, „šėīdināja”, 

„ekstrahēja”, „karsēja”, „ieguva”. Eksperimentālajā daĜā skaitĜu decimāldaĜas jāatdala ar 

komatu (piemēram, „7,53”). PieĜaujamie izĦēmumi attiecas vienīgi uz oriăināldatu izdrukām 

un KMR spektru datiem, kur decimāldaĜas atdalāmas ar punktiem, piemēram, ”7.35”.  

Mērījumu rezultātus apstrādā, izmantojot statistiskās metodes (piemēram, mazāko 

kvadrātu metodi), paskaidro, kādas metodes ir lietotas, un novērtē mērījumu rezultātu 

pareizību un ticamību, norādot izmantotās metodes, datorprogrammas vai standartus. 

Mērījumu un aprēėinu rezultātus ieteicams uzrādīt Starptautiskās mērvienību sistēmas (SI) 

pamatvienībās vai atvasinātās vienībās. Ja izmanto literatūras datus, tad skaidri jānodala, kuri 

eksperimentu dati ir Ħemti no literatūras un kurus ieguvis students pats.  

Visiem jaunsintezētajiem savienojumiem jāuzdod 1H-KMR, 13C-KMR, IS spektri, kā arī 

AIMS vai elementanalīze (pēc izvēles). Kristalizētajām vielām obligāti jānosaka kušanas 

temperatūra, bet enantiomēri vai diastereomēri tīrām vielām – īpatnējā griešana. Literatūrā 

aprakstītiem savienojumiem uzdodams tikai 1H-KMR spektrs ar apstiprinājumu, ka tas saskan 

ar literatūras datiem (attiecīgajai literatūras atsaucei jāparādās literatūras sarakstā). 

Rezultāti un to izvērt ējums. Rezultātus un to izvērtējumu atspoguĜo atsevišėā nodaĜā. 

Skaitliskos rezultātus uzrāda ar noteiktu drošību un pie noteiktas ticamības pakāpes ar pareizi 

noapaĜotu zīmīgo ciparu skaitu. Atkārtotu paralēlu mērījumu gadījumā veic rezultātu 

statistisko apstrādi. Rezultāti jāsakārto tā, lai materiāls būtu pārskatāms, viegli uztverams un 

saprotams. Organiskās ėīmijas darbos apraksta arī sintēžu stratēăiju, lietoto metožu, reaăentu, 

reakcijas apstākĜu izvēles pamatojumu.  

Šajā nodaĜā jāizvērtē vai jāpamato darbā izvēlētās pētīšanas metodes un eksperimentu 

apstākĜi (aparatūra, reaăenti, novērojumu statistisko datu apstrāde u.c.). Jāveic iegūto rezultātu 

analīze, vajadzības gadījumā tos apkopojot tabulās, grafikos un attēlos. Attēlos un grafikos 

neatkārto pamattekstā vai tabulās ievietoto informāciju. Jāparāda rezultātu zinātniskā un 

praktiskā nozīme, rezultāti jāsalīdzina ar atbilstošiem literatūras datiem, jāizskaidro iegūtās 

sakarības, ja iespējams, jāapspriež notiekošo pārvērtību norises mehānismi vai hipotēzes par 

tiem. Šajā nodaĜā raksta arī darbā veikto ėīmisko pārvērtību vienādojumus. Savienojumu 

formulas raksta tā, lai tās pēc iespējas uzskatāmāk parādītu pārvērtību būtību. Ieteicams 

rezultātu nodaĜas vai apakšnodaĜas noslēgumā īsi - tēžu veidā - apkopot darbā iegūtos 

galvenos rezultātus (atbilstoši darba uzdevumiem). 

Secinājumi.  Secinājumus raksta īsi un konkrēti tēžu veidā. Tos numurē ar arābu 

cipariem. Secinājumos jāparāda no darbā iegūtajiem rezultātiem izrietošās likumsakarības, kā 

arī rezultātu praktiskā vai zinātniskā vērtība. Secinājumu formulējumiem jāatbilst 

eksperimentālā darba nodaĜu galveno rezultātu un to izvērtējuma formulējumiem. 
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Secinājumiem jāsaskan ar darba mērėi. Secinājumus nedrīkst pārvērst par veikto 

eksperimentu vai faktu uzskaitījumu.  

Izmantotā literatūra. Literatūras sarakstā literatūras avoti jāsakārto tādā secībā, kādā 

uz tiem ir norādes darbā. Sarakstā nedrīkst būt avoti, uz kuriem nav atsauces darbā.  

Atsaucoties tekstā uz noteiktu literatūras avotu, tā numuru/-us uzrāda kvadrātiekavās, 

piemēram, [25], [2, 5-7]. Ja no vienas un tās pašas grāmatas izmanto datus no vairākām 

vietām, tad grāmatu literatūras sarakstā numurē vienu reizi, bet tekstā kvadrātiekavās norāda 

numuru un arī lapaspuses: [2, 56.-57. lpp.]. Literatūras atsauces noformējamas saskaĦā ar 

Amerikas Ėīmijas biedrības standartiem (ACS Style Guide). Tālāk tekstā doti izmantotās 

literatūras citēšanas piemēri. 

Bakalaura un maăistra darbos literatūras sarakstā žurnālu un patentu citējumos jāparādās 

raksta vai patenta nosaukumam.  

Pielikumi.  Pielikumos iekĜauj dažādus palīgmateriālus, (piemēram, spektru attēlus, 

kinētikas mērījumu rezultātus, nepieciešamās mēraparātu izdrukas (piemēram, 

hromatogrammas), datorprogrammas, fotogrāfijas, tabulas, testu paraugus u.c.). Pielikumos 

iekĜauj arī par darba rezultātiem publicēto (vai publicēšanai pieĦemto) materiālu kopijas: 

žurnālu rakstus, konferenču tēzes, patentus vai patenta pieteikumus. 

Dokumentārā lapa. Tajā ietver darba uzskaitei LU nepieciešamo informāciju. Paraugu 

skat. 3. pielikumā. 

Darba apjoms. Darbā jācenšas izvairīties no pārāk sīkiem un detalizētiem eksperimentu 

aprakstiem. Rezultātu izvērtēšana jāizdara kodolīgi, bez liekvārdības. Maăistra darba 

optimālais apjoms ir 40-80 lappuses, bakalaura darba un diplomdarba – 30-50 lappuses. 

Literatūras saraksts un pielikumi var būt virs šī skaita. 

 

 

2. DARBA TEHNISKĀ NOFORMĒŠANA 

 

Darbu noformē saskaĦā ar LU noteikumu prasību 5. nodaĜu „Noslēguma darba 

tehniskais noformējums”. 

Noslēguma darbus raksta pareizā, literārā latviešu valodā. Darbu noformē datorsalikumā 

uz A4 formāta lapām, kurām atbilstoši fakultātes prasībām, apdrukāta viena lapas puse. Burtu 

lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, nodaĜu virsrakstu burtu lielums – 

14 punkti, rindstarpa – 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 

mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas.  
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Jaunu rindkopu sāk ar 1 cm atkāpi. Katru nodaĜu sāk jaunā lappusē. Lappuse nedrīkst 

beigties ar virsrakstu. NodaĜu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem un treknrakstā, bet 

apakšnodaĜu virsrakstus – ar mazajiem burtiem (izĦemot pirmo burtu) un arī treknrakstā 

(Bold). Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir divas rindstarpas. Lappuses 

numurē apakšā lapas vidū ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kas seko titullapai. 

Numerācija un rindstarpas. Visas darba nodaĜas numurē ar arābu cipariem. NodaĜas 

var sadalīt apakšnodaĜās. ApakšnodaĜas numurē ar arābu cipariem katras atsevišėas nodaĜas 

ietvaros. ApakšnodaĜas numurs sastāv no nodaĜas un apakšnodaĜas kārtas numuriem, starp 

kuriem tiek likts punkts, piemēram, "2.1." (otrās nodaĜas pirmā apakšnodaĜa). Viena līmeĦa 

virsrakstus veido ar vienādu stilu. NodaĜu virsrakstus, kā arī ievada, secinājumu un literatūras 

saraksta virsrakstus raksta ar visiem lielajiem burtiem un rindas vidū, piemēram:  

1. LITERAT ŪRAS APSKATS 

NodaĜu numerāciju sāk ar literatūras apskatu. Ievadu, secinājumus un literatūras sarakstu 

nenumurē. Citus stila un noformējuma elementus izvēlas darba autors pats, tikai jāievēro 

izvēlētā stila vienveidība visā darbā. 

ApakšnodaĜu virsrakstus raksta ar mazajiem burtiem (izĦemot pirmā vārda pirmo burtu), 

tos izceĜot treknrakstā. Pēc virsrakstiem punktu neliek. NodaĜas vai apakšnodaĜas numuru liek 

pirms virsraksta. Vārdus "nodaĜa " vai "apakšnodaĜa " neraksta. Virsrakstos nelieto vārdu 

pārnesumus. Piemērs: 

3.2. Reducētāji  

Ja nepieciešams apakšnodaĜu dalīt mazākās sadaĜās, to nosaukumus raksta rindkopas 

sākumā un treknina, bet nenumurē un no teksta neizdala, piemēram:  

Gāzveida reducētāji . SērūdeĦradi vēl nesen plaši izmantoja trīsvērtīgās dzelzs 

reducēšanai... 

Sīkāka apakšnodaĜu numerācija (3.1.1.) pieĜaujama tikai izĦēmuma gadījumos, ja tajās 

ietvertais informācijas apjoms citādi ir pārāk liels.  

NodaĜu virsrakstus nedrīkst atdalīt no teksta, rakstot tos uz atsevišėām lapām. Starp 

nodaĜas virsrakstu un tekstu atstāj 2 rindstarpas (visā darbā vienādi). Zem apakšnodaĜas 

virsraksta atstāj 1 rindstarpu.  

Katra lielā nodaĜa jāsāk ar jaunu lappusi. Tāpat ar jaunu lappusi jāsāk satura rādītājs, 

ievads, secinājumi, literatūras saraksts un katrs pielikums. Darbā nedrīkst būt atsevišėas lapas 

ar nodaĜu virsrakstiem ("LITERATŪRAS APSKATS", "EKSPERIMENTĀLĀ DAěA", 

"SECINĀJUMI"). 

Pielikuma lapas neietver kopīgajā darba lapu skaita numerācijā. Ja pielikumu apjoms ir 

liels, tad pielikumiem var izmantot atsevišėu numerāciju.  
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Att ēli un tabulas. Starp darba tekstu un ilustratīvo materiālu (tabulu, attēlu) ir jābūt 

vienai rindstarpai. Aiz attēla nosaukuma jāatstāj viena rindstarpa.  

Attēli . Jēdziens attēls (att.) ietver zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas 

darba ilustrācijas. (Skat. piemērus tālāk tekstā eksperimentu aprakstos.) 

Zem attēla raksta tā numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 11 punktu 

burtiem treknrakstā (Bold). Aiz attēla nosaukuma punktu neliek. Attēla kārtas numuru veido 

nodaĜas numurs un attēla kārtas numurs. Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktu neliek. 

Eksperimentāli iegūtajos attēlos obligāti jāparāda eksperimentāli noteiktie punkti, izĦemot 

gadījumus, kad grafiks iegūts ar reăistrējošo iekārtu. Ja iespējams, grafikos 

eksperimentālajiem punktiem vēlams parādīt kĜūdu intervālus. Funkcionālo sakarību (taišĦu, 

līkĦu) parametrus ieteicams izskaitĜot ar mazāko kvadrātu metodi u.tml. Attēli j ānoformē 

latviešu valodā.  

Tabulas. Katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras 

nodaĜas ietvaros slīprakstā, augšējā labajā stūrī, virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula – pirmais 

skaitlis ir nodaĜas numurs, bet otrais – tabulas kārtas numurs šajā nodaĜā. Tabulas virsrakstu 

izvieto virs tabulas ar 11 punktu burtiem treknrakstā (Bold). 

Ja nepieciešams tabulu turpināt nākamajā lappusē, tad tabulas „galva” jāatkārto arī 

jaunajā lappusē un virs tās labajā pusē jāraksta "tabulas turpinājums", norādot arī tabulas 

numuru. AtĜauts arī neatkārtot tabulas „galvu” nākošajā lapaspusē. Tādā gadījumā ailes 

tabulas sākumā numurē un tabulas turpinājumā atkārto tikai šo aiĜu numerāciju. Tabulas 

virsrakstu tad neatkārto. 

Tabulas un attēli j āievieto tekstā tūlīt pēc tam, kad uz tiem pirmo reizi atsaucas, vai 

vismaz nākamajā lappusē. Darbā nav pieĜaujamas tabulas un attēli bez atsauces tekstā. 

Vēlams tabulas un attēlus ievietot tā, lai, tos apskatot, darbs nebūtu jāpagriež. Ja tas nav 

iespējams, tabulas un attēli j āievieto tā, lai, tos apskatot, darbs būtu jāpagriež pulksteĦa 

rādītāja virzienā. (Skat. piemērus tālāk tekstā eksperimentu aprakstos.) 

Vienādojumi un formulas. Matemātiskās formulas, organisko vielu ėīmiskās formulas 

un vienādojumi ir jānumurē. IzĦēmumi ir labi pazīstamas vielas, kuras parasti nenumurē, 

piemēram, HC1, H2SO4, NH3 u.c. Matemātiskās un fizikas formulas un vienādojumus numurē 

ar arābu cipariem katras atsevišėas nodaĜas ietvaros. At Ĝauts nenumurēt vienādojumus, kuri 

satur organisko vielu pārvērtību shēmas. Vienādojuma numuru veido nodaĜas numurs un 

vienādojuma kārtas numurs, starp kuriem liek punktu. Vienādojuma numuru ievieto apaĜajās 

iekavās un novieto lappuses labajā malā. Atsaucoties uz vienādojumu tekstā, jānorāda tā pilns 

numurs, piemēram, „2.12. vienādojumā”. Visus mainīgos tekstā, tabulās un attēlos raksta 

slīprakstā (Italic), piemēram:  
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Atomu starpplakĦu attālumu aprēėina pēc Brega (Bragg) vienādojuma (2.12. 

vienādojums): 









=

2
2

sin2
θ

λ
d ,     (2.12) 

kur d – starpplakĦu attālums, nm; 

 λ - rentgenstarojuma viĜĦa garums, nm; 

 2θ – difrakcijas leĦėis. 

Ėīmisko savienojumu formulas numurē ar arābu cipariem. Numurējot vielu formulas, 

nodaĜas numuru nenorāda. Savienojumu numurus ievieto zem formulas, un to numerācija ir 

vienota visam darbam. Tekstā pieminot savienojumu, tā numuru norāda apaĜajās iekavās, ja 

šis numurs papildina, paskaidro vielas nosaukumu, bet raksta bez iekavām, ja netiek minēts 

savienojuma nosaukums. Vienādojumos, tekstā un attēlos vielu numuriem jābūt treknrakstā.  
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OH

O

+
CH3 CH3

OO O H2SO4

O
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O CH3

H3C OH

O

21

22

(2.1)

 

Salicilskābes (21) un etiėskābes anhidrīda reakcijā veidojas aspirīns (22). 

 

 
2.1. att. Att ēla piemērs 
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Eksperimenta noformēšana un vielu raksturošana organiskajā ėīmij ā (skat. ACS 

Style Guide, 265–268. lpp.). 

 

Maleīnskābes dodecilizoimīds (4e)  

Izkarsētā un argona plūsmā atdzesētajā 100 mL apaĜkolbā iesvēra maleīnskābes 

pusamīdu (25,0 g; 88,0 mmol) un pievienoja 45 mL sausa CH2Cl2. Iegūto šėīdumu atdzesēja 

līdz –78 
oC temperatūrai argona atmosfērā, izmantojot sausā ledus - acetona vannu. Lēni 

maisot, 10 minūšu laikā pievienoja dicikloheksilkarbodiimīda (18,2 g; 88,0 mmol) šėīdumu 

45 mL CH2Cl2. Pēc 10 minūtēm dzesēšanas vannu aizvāca un reakcijas maisījumu atsildīja 

līdz istabas temperatūrai. Turpināja maisīt vēl 3 stundas, tad nogulsnes filtrēja un skaloja ar 

CH2Cl2 (2x20 mL). Filtrātu ietvaicēja vakuumā, eĜĜainajam atlikumam pievienoja 20 mL Et2O 

un toluola (1:1) maisījuma. Izveidojušās nogulsnes filtrēja un filtrātu ietvaicēja vakuumā. 

Dzeltenīgo eĜĜaino atlikumu attīrīja ar kolonnu hromatogrāfiju. Kā eluentu izmantoja 

petrolētera-EtOAc maisījumu (1:1). Ieguva 20,5 g (88%) savienojuma 4e kā iedzeltenu cietu 

vielu. Pārkristalizējot to no EtOH, ieguva bezkrāsainas adatas ar k.t. 42–44 ºC ( lit.[1] k.t. 43-

44oC).   

Aiz eksperimenta pieraksta attiecīgos analīžu rezultātus, kas pierāda savienojuma 

struktūru. 

1) Kušanas temperatūra jāuzdod tikai pārkristalizētai vielai, obligāti norādot šėīdinātāju, no 

kura veikta kristalizācija. Kušanas temperatūra jāpieraksta intervāla veidā. Pēc sadalīšanās 

temperatūras vērtības jābūt piezīmei „(sadal.)”. Piemēram, k.t. 175-177 °C; k.t. >230 °C 

(sadal.). 

2) Elementanalīze aprakstāma ar precizitāti l īdz simtdaĜai. Ja kāda elementa (C, H vai N) 

noteiktais saturs atšėiras no aprēėinātā vairāk par 0,4%, viela ir netīra un elementu analīze 

nav jāuzdod. Elementanalīžu koriăēšana, pierēėinot šėīdinātājus vai neorganisko vielu 

balastu, nav pieĜaujama, ja vien par šėīdinātāja klātbūtni neliecina KMR spektrs vai citas 

analīzes metodes. 

Aprēėināts: C, 62,47; H, 3,41; N, 6,78. C45H28N4O7. Noteikts: C, 61,80; H, 3,55; N, 6,56.  

3) Enantiomēri vai diastereomēri . Tīrām vielām obligāti uzdodama īpatnējā optiskā 

griešana. Īpatnējās optiskās griešanas vērtībai mērvienības nenorāda. Pieraksta piemērs: 

[α]D
20 + 25.4 (c 2,15, CHCl3). 

4) KMR spektri (skat. arī ACS Style Guide, 266. lpp). 
1H-KMR spektros ėīmiskās nobīdes uzdodamas ar precizitāti l īdz simtdaĜai, bet platu 

signālu gadījumā – līdz desmitdaĜai vai pat veselam skaitlim. 13C-KMR spektros ėīmiskās 
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nobīdes uzdodamas ar precizitāti l īdz desmitdaĜai. ěoti tuvu stāvošu signālu gadījumā 

pieĜaujama precizitāte līdz simtdaĜai. 

Multipleti jāuzdod intervālu veidā (izĦemot gadījumus, kad otrās kārtas multipleta 

centrs ir aprēėināts). Platiem singletiem arī uzdodams ėīmisko nobīžu intervāls.  

Spina-spina sadarbības konstantes apzīmējamas ar “J=” (kursīvā). Precizitāte -

desmitdaĜas. Sarežăītāku multipletu gadījumā ieteicams kā pirmo minēt lielāko konstanti un 

tai atbilstošo šėelšanās ainu, piemēram: 

dubletu triplets: dt (J=12.4, 6.2 Hz): dubletam ir lielā, bet tripletam mazākā konstante; 

tripletu dublets: td (J=12.4, 6.2 Hz): tripletam ir lielā, bet dubletam mazākā konstante; 
1H–KMR (200 MHz, MeOH-d4, δ): 0.87 (t, 3H, J=6.8 Hz), 1.15-1.25 (m, 18H), 1.60–1.67 (m, 

2H), 3.61 (t, 2H, J=7.0 Hz), 6.60 (dd, 1H, J=7.8, 1.2 Hz), 7.21 (ddd, 1H, J=7.8, 7.8, 1.2 Hz), 

8.1-9.2 (pl s, 1H) m.d.; 
13C–KMR (50 MHz, DMSO-d6, δ): 15.1, 23.7, 28.4, 30.3, 30.49, 30.51, 30.6, 30.6, 30.6, 31.4, 

32.9, 50.8, 129.4, 143.1, 152.7, 167.9 m.d. 

5) Infrasarkanajos spektros jāmin tikai intensīvākie signāli (visbiežāk – 2 līdz 5), kuri 

pierāda funkcionālo grupu klātbūtni vielā (skat. arī ACS Style Guide, 267. lpp.).  

IS (nujols, cm-1): 3392 (NH), 1699 (C=O), 1040 (S=O); IS (KBr, cm-1): 2250 (C≡N). 

6) Masspektri (skat. arī ACS Style Guide, 267. lpp). Tos pieraksta sekojoši. 

GH-MS (m/z, %): 341 (81Br, 6, M+), 339 (79Br, 6, M+), 299 (81Br, 76), 297 (79Br, 76), 253 

(81Br, 100), 251(79Br, 100), 225 (81Br, 24), 223 (79Br, 24), 197 (81Br, 27), 195 (79Br, 27). 

AIMS (m/z): [M+H] + aprēėināts C21H38N4O6S: 308,0051. Noteikts: 308,0070. PieĜaujamā 

kĜūda: ±0,003 m/z vienības vielai ar nosakāmā jona masu <1000 a.m.v. 

 

Eksperimenta noformēšanas piemērs neorganiskajā ėīmij ā 

 

Tris-etil ēndiamīna hroma(III) sulf āts [Cr(en)3]2(SO4)3 (5)  

20 mL (0,3 mol) bezūdens etilēndiamīna pievienoja 19 g (0,05 mol) hroma(III) sulfāta. 

Maisījumu sildīja ūdens vannā. Apmēram pēc stundas zaĜā sulfāta krāsa izmainījās, 

pulverveida viela sākumā salipa, tādēĜ kolbu periodiski sakratīja. Rezultātā radās oranži brūna 

cieta masa, kuru vēl ~12 st. karsēja ūdens vannā. Pēc atdzesēšanas oranžo masu izĦēma, 

saberza pulverī, mazgāja ar spirtu un žāvēja istabas temperatūrā [1]. Produkta 5 iznākums bija 

30 g (81%, rēėinot no izmantotās Cr2(SO4)3 masas). 
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Eksperimentu noformēšanas piemēri fizik ālajā ėīmij ā 

Kvarca noteikšana šūnakmenī 

Lai uzĦemtu rentgendifraktogrammas, vielas 7 min berza piestā un tad iepresēja stikla 

kivetē. Presēšanu veica caur papīru, lai novērstu dominējošo orientāciju (tekstūru).  

Darbā izmantoja pulvera rentgendifraktometru D8 ADVANCE (Bruker, 2005). Aparāta 

darba režīms: starojums Cu-Kα, anodspriegums 40 kV, anodstrāva 40 mA, 0,02 mm biezs Ni-

Kβ filtrs, spraugas: diverăences – 1 mm; pretizkliedes – 1 mm; uztvērējsprauga – 0,5 mm. 

Rentgendifraktogrammas uzĦēma 2θ leĦėu intervālā 6–65 º. 

Lai izdarītu kvantitatīvo noteikšanu, bija nepieciešams konstruēt kalibrēšanas grafikus. 

Šim nolūkam pagatavoja vairākus mākslīgus šūnakmens un kvarca maisījumus (ar kvarca 

saturu 0,5; 0,1; 2,0; 4,0; 6,0 un 8,0%) un tiem uzĦēma rentgendifraktogrammas. JāĦem vērā, 

ka visi difrakcijas refleksi nebija izmantojami kvantitatīvajai analīzei. 2.1. tabulā bija sakopoti 

visi kvarca difrakcijas refleksi 2θ leĦėu intervālā no 20 līdz 62 º. 

2.1. tabula 

Iespējamie kvarca difrakcijas refleksi un to pozīcijas 2θ skalā 

Nr. p. k. hkl d, nm 2θ, º 

1. 100 4,26 20,85 

2. 011 3,344 26,63 

3. 110 2,457 36,54 

4. 102 2,282 39,46 

5. 111 2,237 40,28 

6. 200 2,128 42,44 

7. 201 1,980 45,79 

8. 112 1,818 50,13 

9. 003 1,802 50,61 

10. 022 1,672 54,86 

11. 013 1,660 55,31 

12. 210 1,609 57,22 

13. 121 1,542 59,95 

 

 No minētajiem refleksiem kvarca kvantitatīvajai noteikšanai nevarēja izmantot 

refleksu (102), jo tas pārklājas ar CaCO3 refleksu (113). Difrakcijas refleksu pārklāšanās 

analīze rādīja, ka kvantitatīvajā analīzē varēja izmantot kvarca refleksus (100), (011) un (112).  

Devona mālu termiskā apstrāde 

Devona mālu ūdens suspensiju pēc nostādināšanas uzklāja uz divām stikla plāksnītēm 

un Ĝāva ūdenim iztvaikot 20–22 ºC temperatūrā. Vienu no stikla plāksnītēm izkarsēja 2 
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stundas 450 ºC temperatūrā. Katrai plāksnītei uzĦēma rentgendifraktogrammu, kuru 

salīdzinājums dots 2.1. attēlā. 

 

2.1. att. Devona mālu orientēto paraugu rentgendifraktogrammas pirms (1) un pēc 2 stundu 

ilgas karsēšanas 450 ºC temperatūrā (2) 

 

Eksperimentu noformēšanas piemēri anal ītiskajā ėīmij ā 

Spektrofotometriska dzelzs(II) jonu noteikšana ūdenī 

Kalibrēšanas grafiks. Kalibrēšanas grafika uzĦemšanai septiĦās 50 mL mērkolbās 

iemērīja attiecīgi ar pipeti 0,50 mL; 1,00 mL; 2,00 mL; 3,00 mL; 4,00 mL; 6,00 mL; 8,00 mL 

un 10,00 mL dzelzs(II) standartšėīduma ar koncentrāciju (γFe=0,005 mg mL-1), pievienoja 

dejonizētu ūdeni apmēram 10 mL. Pēc tam katrā mērkolbā pievienoja 1,00 mL o-fenantrolīna 

šėīduma un uzpildīja visas mērkolbas ar dejonizētu ūdeni līdz atzīmei. Ar spektrofotometru 

Jenway 6300 izmērīja iegūto krāsaino šėīdumu gaismas absorbcijas pie λ=510 nm 5 cm kivetē 

pret salīdzināšanas šėīdumu (pagatavoja tāpat kā šėīdumus kalibrēšanas grafika iegūšanai, bet 

nepievienoja dzelzs(II) jonu standartšėīdumu). Rezultāti apkopoti 2.2.tabulā. 

2.2. tabula 

Gaismas absorbcijas (A) atkar ība no Fe(II) standartšėīdumu masas koncentrācijas (γ) 

dzelzs o-fenantrolīnātu šėīdumiem 

Nr. 

p. k. 

VFe, 

 mL 

γFe, 

mg L-1 

A1, 

(λ = 510 nm; 

b = 5 cm) 

A2, 

(λ = 510 nm; 

b = 5 cm) 

A3, 

(λ = 510 nm; 

b = 5 cm) 

Avid., 

(λ = 510 nm; 

b = 5 cm) 

1. 0,50 0,05 0,049 0,050 0,049 0,049 
2. 1,00 0,10 0,100 0,101 0,101 0,101 

3. 2,00 0,20 0,201 0,200 0,199 0,200 
4. 4,00 0,40 0,402 0,402 0,401 0,402 
5. 6,00 0,60 0,595 0,595 0,595 0,595 
6. 8,00 0,80 0,790 0,791 0,791 0,791 
7. 10,00 1,00 0,960 0,960 0,960 0,960 
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Konstruēja kalibrēšanas grafiku , atliekot uz y ass izmērītās absorbcijas vērtības un 

uz x ass - dzelzs(II) jonu masas koncentrācijas (2.2. att.).  

 

2.2. att. Kalibr ēšanas grafiks dzelzs(II) jonu spektrofotometriskai noteikšanai ar o-fenantrolīnu 

(λ = 510 nm; b = 5 cm) 

Ūdens parauga analīze. Pie 25,00 mL analizējamā ūdens parauga 50 mL vārglāzē pielika 1 

mL iepriekš pagatavotās sālsskābes šėīduma ar koncentrāciju 1 mol/L, vārīja apmēram 10 

minūtes, lai izšėīdinātu visus dzelzs savienojumus. Tad šėīdumu atdzesēja, ja šėīdums bija 

duĜėains, filtrēja, pielika 1,0 mL 10% hidroksilamīna un 1,0 mL 0,3% o-fenantrolīna šėīduma. 

Pēc tam šėīdumu neitralizēja ar amonija hidroksīda šėīdumu līdz pH 4–5, kvantitatīvi pārnesa 

100 mL mērkolbā, uzpildīja līdz atzīmei ar dejonizētu ūdeni un ar spektrofotometru Jenway 

6300 izmērīja šėīduma gaismas absorbciju 5 cm kivetēs pie λ=510 nm. Kā salīdzināšanas 

šėīdumu izmantoja līdzīgā veidā iegūto šėīdumu, tikai analizējamā ūdens parauga vietā Ħēma 

dejonizētu ūdeni. Izmantojot kalibrēšanas taisni, noteica dzelzs(II) koncentrāciju sagatavotajā 

ūdens paraugā. 

Šėīdumu gatavošana 

� 1 M KCl šėīdums: 1 L mērkolbā ūdenī šėīdināja 74,55 g kristāliska kālija hlorīda, un 

uzpildīja kolbu līdz atzīmei ar dejonizētu ūdeni; 

� 0,01 M CaCl2 šėīdums: 1 L mērkolbā ūdenī šėīdināja 1,47 g kristāliska CaCl2·2H2O un 

uzpildīja kolbu līdz atzīmei ar dejonizētu ūdeni. 
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3. LITERAT ŪRAS SARAKSTA NOFORMĒŠANA 

 

Noformējot literatūras sarakstu jāĦem vērā tālāk minētie norādījumi. Vispārīgus 

norādījumus skat. ACS Style Guide 6. nodaĜā (173-230. lpp.), kurā dots detalizēts apraksts. 

Žurn āla raksta citēšana (ACS Style Guide, 176. lpp). Autora uzvārdam pēc komata 

seko iniciāĜi; autoru atdalīšanai izmanto semikolu. Jānorāda visi autori, un saīsinājums „et al” 

nav pieĜaujams. Autoru sarakstam seko raksta nosaukums. Tālāk seko žurnāla saīsināts 

nosaukums kursīvā. Pilns žurnālu saīsinājumu saraksts atrodams: 

a) The ACS Style Guide; Dodd, J.S., Ed.; American Chemical Society: Washington DC, 

1997. 

b) Interneta vietnē http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html 

Žurnāla nosaukumam seko izdošanas gads (izcelts ar treknin ājumu ), pēc komata tam seko 

sējums (kursīvā). Žurnāla numurs nav jāuzrāda. Citējuma noslēgumā jāparādās raksta pirmās 

un pēdējās lapaspuses numuram. 

Citējot publikācijas grūti pieejamos žurnālos vai arī studentam nesaprotamā valodā 

(piemēram, japāĦu), obligāti jābūt norādei uz referatīvo žurnālu Chemical Abstracts. 

Bilingvāliem žurnāliem (piemēram, Химия Гетероциклических Соединий vai Angewandte 

Chemie) ieteicams citēt angĜu valodas versiju (jāĦem vērā, ka tulkotajai raksta versijai ir 

atšėirīgi parametri, t.i. – lapaspuses numurs un sējums). 

Caruso, R.; A.; Susha, A.; Caruso, F. Multilayered Titania, Silica, and Laponite Nanoparticle 

Coatings on Polystyrene Colloidal Templates and Resulting Inorganic Hollow Spheres. Chem. 

Mater. 2001, 13, 400–409. 

Watzke, A.; Wilson, R. M.; O’Malley, S. J.; Bergman, R. G.; Ellman, J. A. Asymmetric 

Intramolecular Alkylation of Chiral Aromatic Imines via Catalytic C-H Bond Activation. 

Synlett 2007, 2383-2389. 

Pierce, M. E.; Parsons, R. L.; Jr.; Radesca, L. A.; Lo, Y. S.; Silverman, S.; Moore, J. R.; 

Islam, Q.; Choudhury, A.; Fortunak, J. M. D.; Nguyen, D.; Luo, C.; Morgan, S. J.; Davis, W. 

P.; Confalone, P. N.; Chen, C.; Tillyer, R. D.; Frey, L.; Tan, L.; Xu, F.; Zhao, D.; Thompson, 

A. S.; Corley, E. G.; Grabowski, E. J. J.; Reamer, R.; Reider, P. J. Practical Asymmetric 

Synthesis of Efavirenz (DMP 266), an HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor. J. Org. Chem. 

1998, 63, 8536-8543. 

 Sato, T. Yakugaku Zasshi 1957, 77, 771-775; Chem. Abstr. 1957, 51, 17941f. 
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Neilands, O. Phenyliodonium Derivatives of N-Heterocycles and CH-Acids, their Synthesis, 

and their Use in the Chemistry of Heterocycles. Chem. Heterocycl. Comp. 2003, 39, 1551-

1557. 

Huisgen, R.; Jakob, F.; Siegel, W.; Cadus, A. Additionsreaktionen der N,N-Doppelbindung I. 

Die Anlagerung der aromatischen Seitenkette an Azodicarbonester. Lieb. Ann. Chem. 1954, 

590, 1-36. 

Кештов М. Л.; Позин, С. И.; Марочкин, Д. В.; Перевалов, В. П.; Петровский П. В.; 

Благодатских И. В.; Хохлов А. Р. Cинтез и фотофизические свойства новых 

сопряженных полимеров с 4,5-диаза-9,9-спиробифлуореновыми фрагментами в 

основной цепи. Докл. АН СССР, сер. хим. 1951, 235, 456-459, 

Grāmatas citēšana (ACS Style Guide, 186. lpp). 

Grāmata bez redaktora: 

Fieser, L. F.; Fieser, M. Reagents for Organic Synthesis; Wiley: New York, 1967; Vol. 1, pp 

581–595.  

Grāmata ar redaktoru: 

Gilli, G. Molecules and Molecular Crystals. In: Fundamentals of Crystallography; 

Giacovazzo, C., Ed.; Oxford University Press: New York, 2002; pp 590–595. 

Grāmatu sērija: 

Holbrey, J. D.; Chen, J.; Turner, M. B.; Swatloski, R. P.; Spear, S. K.; Rogers, R. D. Applying 

Ionic Liquids for Controlled Processing of Polymer Materials. In: Ionic Liquids in Polymer 

Systems: Solvents, Additives, and Novel Applications; Brazel, C. S., Rogers, R. D., Eds.; ACS 

Symposium Series 913; American Chemical Society: Washington, DC, 2005; pp 71–88.  

Atsauce uz patentu (ACS Style Guide, 202. lpp). Patenta citējums obligāti jāpapildina 

ar atbilstošo Chemical Abstracts referātu. 

Langhals, H.; Wetzel, F. Perylene Pigments with Metallic Effects. Ger. Offen. DE 

10357978.8, Dec 11, 2003; Chem. Abstr. 2005, 143, 134834. 

KalviĦš I.; Dambrova M.; LiepiĦš E. 4-[Etil(dimetil)amonija]butanoāts un tā izmantošana 

kardiovaskulāro slimību ārstēšanai. LV 14345B, Jul 20, 2011; Chem. Abstr. 2011, 156, 

124385f. 

Konferenču materiālu citēšana (ACS Style Guide, 198. lpp.).  

Tēžu krājumu citēšana: 

Priede, M., Zicmanis, A.; Prikšāne, A. n-Dialkylether Synthesis via Acidic Ionic Liquids. 

Program & Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum 

Syntheticum (BOS-2010), Riga, Latvia, June 27-30, 2010;. PO123*, p 187.  

(*PO123- stenda referāta numurs, ja tāds ir pieejams)  
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Žūka, L.; Neidere, Z. 1,4-Dihidropiridīn-etoksikarbonilmetilesteru aminolīze. RTU 51. 

Studentu zinātniskās un tehniskās konferences programma, Organisko savienojumu ėīmijas 

un tehnoloăijas sekcija, Rīga, Latvija, 23. aprīlis, 2010; 26. lpp. 

Disertācijas, maăistru darbi, bakalauru darbi, kursa darbi (ACS Style Guide, 201. 

lpp.).  

Osīte, A. Kvēpu noteikšana gaisā. Bakalaura darbs. LU Ėīmijas fakultāte, Rīga, 2000. 

Smith, G.W. Chromatographic Determination of Pesticides. Ph.D. Thesis, Oxford University, 

Oxford, 1999. 

 Dažādu interneta vietĦu citēšana (ACS Style Guide, 211. lpp.). 

WWW vietĦu citēšana. 

 1. International Union of Pure and Applied Chemistry Home Page. 

http://www.iupac.org/dhtml_home.html (skatīts 02.02.2012.). 

2. Library of Congress Home Page. http://www.loc.gov (skatīts 02.02.2012.). 

Publikācijas Internetā: 

Dukulis, I.; Gultniece, I.; Ivane, A. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. LIIS, Rīga, 2001. 

http://www.liis.lv/mspamati [skatīts 18.02.2004.]. 

Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti. MK noteikumi Nr.118, 12.03.2002, 

Ministru kabinets, Rīga. http://www.likumi.lv [skatīts 4.01.2003.].  

Atsauces uz programmām un datubāzēm. 

MDL CrossFire Commander, version 7; Elsevier MDL: San Leandro, CA, 2004; BRN 

635994. 

 Main, P. MULTAN 80: A System of Computer Programs for the Automated Solution of 

Crystal Structures from X-ray Diffraction Data; Universities of York and Louvain: York, 

England, and Louvain, Belgium, 1980. 

Standartu citēšana. 

Latvijas Standarts. Mēslošanas līdzekĜi: Dzelzs noteikšana mēslošanas līdzekĜu ekstraktos ar 

atomabsorbcijas spektrometriju. LVS 387, 2002, VSIA Latvijas Standarts, 6 lpp. 
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ANOTĀCIJA 

Rīgas gaisa aerosolu veidošanās un sastāva noteikšana. LapiĦš E., zinātniskais 

vadītājs Dr. ėīm., asoc. prof. KociĦš A. Bakalaura darbs, 40 lappuses, 30 attēli, 17 tabulas, 40 

literatūras avoti, 2 pielikumi. Latviešu valodā. 

Darbā ir veikta Rīgas gaisa aerosolu analīžu datu statistiskā apstrāde ar statistikas 

programmu STATGRAPHIC plus for Windows 2.0, lietojot Pirsona korelācijas analīzi, 

klasteranalīzi un faktoranalīzi. DaĜai no ievākto smalko frakciju aerosoliem tika analizēta un 

izvērtēta elementu mobilitāte. Darba gaitā tika ievākti gaisa kvēpu paraugi un reflektometriski 

noteikta to masas koncentrācija gaisā. Visiem aerosoliem ar datu statistiskās apstrādes 

metodēm tika izvērtēti to iespējamie izcelsmes avoti, kā arī to varbūtējā ietekme uz cilvēka 

veselību. 

AEROSOLI, KVĒPI, VIRTUĀLAIS IMPAKTORS, KASKĀDES IMPAKTORS, 

REFLEKTOMETRS, KLASTERANALĪZE, FAKTORANALĪZE (4-8 atslēgas vārdi). 

 

ABSTRACT 

 

The properties of platinum group methyldithiocarboxylate derivatives. KalniĦa A., 

supervisor doc. KĜava A. Bachelor’s thesis (Master’s thesis, undergraduate research project in 

inorganic / organic / analytical / physical chemistry), 38 pages, 14 figures, 3 tables, 45 

literature references, 2 appendices. In Latvian. 

The interaction of the platinum group metal with methyldithiocarboxylic acid has been 

studied… 

 

ORGANIC ANALYTICAL REAGENTS, SPECTROPHOTOMETRY, PLATINUM 

GROUP METALS, COMPLEX COMPOUNDS, METHYLDITHIOCARBOXYLATES.
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