
1.pielikums 

 
1. Titullapa (skat.1.1.pielikumu). 
2. Satura rādītājs: 

- satura rādītāju ievieto uzreiz aiz titullapas, kā otro zinātniskā darba lapu; 
- lapas virsraksts ir SATURS; 
- visiem virsrakstiem jābūt formulētiem kā darba tekstā. 

3. Ievads: 
- lapas virsraksts ir IEVADS; 
- pamatota izvēlētās tēmas (problēmas) aktualitāte un novitāte, definēts darba 

mērķis, noteikti pētījuma uzdevumi, pamatots darba jautājums vai izvirzīta 
hipotēze, aprakstīta pētījuma metodoloģija; 

- raksturota darba struktūra; 
- definēti atslēgas vārdi; 
- ievada apjoms – līdz 3200 rakstu zīmes (≈ 2 lpp.).  

4. Darba pamatdaļas: 
- teorētiskā un praktiskā daļa ar apakšnodaļām; 
- teorētiskajā daļā ir jābūt apkopotām teorijām par pētījuma problēmu, jāveic to 

pētnieciskā kritika; 
- praktisko daļu veido darba autora novērojumi un pētījumu rezultāti, kā arī to 

analīze. Spriedumiem jāizriet no pētījumā iegūtajiem empīriskajiem un 
narratīvajiem datiem; 

- pamatdaļās konsekventi jālieto zinātniskās atsauces (gan citātiem, gan domu 
pārstāstījumiem). Atsauces ievietojamas tekstā pēc šāda parauga: (Šteimans 
2008: 23) vai (Latvijas statistikas gadagrāmata 2007: 32); 

- liela apjoma ilustratīvo materiālu vēlams ievietot pielikumos. 
5. Secinājumi un priekšlikumi: 

- secinājumiem jābūt īsiem, jāizriet no darba pamatdaļām; 
- jāsniedz ieteikumi turpmākajiem pētījumiem; 
- priekšlikumiem jābalstās uz secinājumiem un jābūt reāli īstenojamiem 

turpmākajā darbībā. 
6. Izmantoto avotu un literatūras saraksts ir jāveido un jānoformē precīzi pēc šādiem 

paraugiem: 
- monogrāfij ām: Autora Uzvārds, Vārds. (izdošanas gads). Darba nosaukums. 

Izdošanas vieta: Izdevējs.; 
- rakstiem krājumos: Raksta autora Uzvārds, Vārds. (izdošanas gads). Raksta 

nosaukums. No: Krājuma nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevējs, ietverošās lpp. 
(no – līdz).; 

- rakstiem žurnālos: Autora Uzvārds, Vārds. (izdošanas gads). Raksta 
nosaukums. Žurnāla nosaukums. Žurnāla numurs, ietverošās lpp. (no – līdz).; 

- Rakstiem laikrakstos: Autora Uzvārds, Vārds. (izdošanas datums). Raksta 
nosaukums. Laikraksta nosaukums. Avīzes numurs, iznākšanas diena.; 

- Materiāliem no interneta: Autora Uzvārds, Vārds. Nosaukums un/vai tiešsaiste 
[skatīšanas datums]. 

7. Pielikumi (ja ir): 
- pielikumus veido materiāli, kas palīdz izprast vai ilustrē pētījumu, raksturo 

pētniecisko procesu; 
- pielikumi ir jānumurē; 
- visiem pielikumiem ir jānorāda informācijas avoti. 

8. Zinātniskā darba beigās jāpievieno apliecinājums (skat.1.2.pielikumu). 

 

 



1.1.pielikums 

 

 

 

Darba autora vārds, uzvārds 

 

DARBA NOSAUKUMS 

 

Zinātņu nozare 

 

 

 

 

Darba zinātniskais vadītājs: amats, vārds, uzvārds 

 

Mācību iestādes nosaukums  

 

 

 

 

 

 

 

Darba izpildes vieta 

gads 

 

 

 

 



  1.2.pielikums 
 
 
 
 
Es, _________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka  

(vārds, uzvārds)  

zinātniskais darbs  

________________________________________________________ 

ir izstrādāts patstāvīgi, nav bijis publicēts pilnā apjomā. 

 

 

 

 

 

 

Darba autors (-e) __________________ 

    paraksts 

 

Darba vadītājs (-a) _________________ 

    paraksts 

 

 

 

 

 

Darbs reģistrēts Daugavpils Universitātes Zinātņu daļā 2013.gada 

___________________ 

 

Zinātņu daļas sekretāre ________________ 

 


