
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanas un noformēšanas prasības AUSV   

10. klasē līdz darbu aizstāvēšanai februārī skolēniem jāuzraksta titullapa, ievads, literatūras avotu 

apskats, pētījuma plāns, kas sevī ietver materiālu un metožu aprakstu, izmatotās literatūras saraksts. 

Ir jābūt priekšstatam, kāds būs pētījums un darba rezultāts. Par visu paveikto ( darba nosaukums, 

mērķis, hipotēze, metodes, svarīgākais no literatūras avotiem) skolēns sagatavo ppt prezentāciju un 

darbu datorvariantā. 

11. klasē līdz darbu aizstāvēšanai februārī ir jāpievieno pētījuma daļa - rezultātu analīze un 

secinājumi. Skolēns ir papildinājis literatūras avotu apskatu, izmantotās literatūras sarakstu, 

izveidojis pielikumus, ja tādi nepieciešami. Prezentācijā vairs neatkārto literatūras avotu apskatu, bet 

saglabā darba nosaukumu, mērķi, hipotēzi, metodes, pievieno pētījuma rezultātus un secinājumus. 

Darbu datorvariantā skolēns nosūta darba vadītājam iepriekšējā vakarā pirms darba aizstāvēšanas. 

Darba noformējums. Darba pamatteksts ir 

 ne garāks par 30 lapaspusēm (A4 formāts) humanitāro un sociālo zinātņu sekcijās vai 

 ne garāks par 20 lapaspusēm (A4 formāts) dabaszinātņu sekcijās. 

Darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lapaspušu skaita. 

Darbam ir jābūt datorsalikumā. Darbs jāraksta vienā lapas pusē. 

 No kreisās puses jāatstāj 3 cm plata mala, 

 no labās — 1 cm, 

 no augšas un apakšas — 2 cm. 

Burtu izmērs — 12, intervāls — 1,5, veids — Times New Roman. 

Lappuses darbā jānumurē. Numerāciju sāk no ievada, kas ir 4. vai 5. lappuse, pirms tam lappuses 

nenumurē. Jaunā lapaspusē jāsāk visas darba galvenās daļas, bet nodaļas un apakšnodaļas turpina 

rakstīt jau aizsāktā lapaspusē. 

Zinātniski pētnieciskā darba apraksta veidošanas struktūra 

 Titullapa 

 Abstrakts ( latviešu valodā un vienā no svešvalodām, vēlams angļu valodā) 

 Saturs 
 Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi (ja tādi ir tekstā un ir nepieciešamība tos 

izskaidrot) 

 Ievads 

Darba pamatdaļas: 

 iepriekš zināmā apskats (literatūras analīze jeb darba teorētiskā daļa) 

 autora darbības apraksts (metodika, izmantoto metožu apraksts) 

 iegūtie rezultāti, to analīze (eksperimentu rezultāti, to analīze; anketu, interviju 

analīze, dokumentu analīze u. c. pētījumi), 

 Secinājumi 

 Izmantoto informācijas avotu saraksts 

 Pielikumi 
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Veļas pulveru ietekme uz cilvēka veselību 

Zinātniski pētnieciskais darbs veselības mācībā 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Darba autore: 

Santa Dambīte 

11.klase 
 

Darba vadītāja: 

Dr.paed. Rudīte Hahele 
Skrīveri, 2015 

Abstrakts 
1. Sadaļas mērķis ir sniegt īsu un koncentrētu priekšstatu par darbu 

2. Atspoguļo pētījuma būtību, mērķi, metodiku, galvenos rezultātus un galveno secinājumu. 

3.Rezultātu nozīmīgums tiek sniegts beigās. 

4.Iekļauj laika periodu un vietu/ iestādi, kur darbs veikts. 

5.Abstrakts ir ½ lapaspuses teksta, abstrakts beigās norāda 3-5 galvenos atslēgas vārdus.  

Saturs 
1. Satura rādītāju ievieto tūlīt aiz titullapas kā otro zinātniskā darba lapu. 

2. Šajā lapā jāraksta virsraksts „Saturs”. Tas informē par visām darba sastāvdaļām. 

3. Visiem virsrakstiem jābūt formulētiem tieši tā, kā tas ir rakstīts darba tekstā. 

4. Aiz katra satura elementa nosaukuma lapaspuses labajā pusē cits zem cita rakstāms tās lapaspuses 

numurs, kurā attiecīgais virsraksts atrodas. 

5. Saīsinājums „lpp.” aiz numura nav jāraksta. 

6. Visas zinātniskā darba satura izklāsta nodaļas vai apakšnodaļas ir jānumurē. 

Ievads 

 Pētījuma aktualitāte/novitāte - jāpamato pētījuma nepieciešamība/ situācijas apraksts 

 Jāizvirza problēma - tā ir pretruna, kas radusies zinātnē vai kādā praktiskās darbības sfērā  

 Iespējamie praktiskie pētījumi - pierādījumi, veiktie pētījumi, dati, to analīze  

 Mērķis, uzdevumi, hipotēze vai pētījuma jautājums, darbā izmantotās metodes, darba 

struktūra 

 Darba zinātniskā un praktiskā nozīme 

 

Darba teorētiskais pamats 

 Satura izklāsts sākams ar teorētisko atziņu analīzi, šīs daļas apjoms nedrīkst būt lielāks par 

1/3 no darba kopapjoma, 

 tiek dots problēmas stāvokļa novērtējums publicētajos materiālos, koncepciju un viedokļu 

salīdzinājums, 

 kritiski vērtēt, izteikt savas domas un pamatot savu nostāju, nevis pārrakstīt citu pētnieku 

viedokli, bet obligāti sniegt savu vērtējumu un komentārus. 

 

NAV PIEĻAUJAMA 



 nepamatota kritika, 

 plaģiāts (cita autora darba uzdošana par savu).   

 jāizvairās no vispārzināmiem apgalvojumiem, māksloti daiļskanīgām frāzēm.  

 jācenšas izvairīties no pirmās personas formu lietojuma (“es”, “mēs”). 

 

ATSAUCES 

Jāatsaucas tad, ja:  

 tekstā minēts citāts;  

 tekstā dots citu autoru skaitliskais materiāls, tabulas, attēli, formulas;  

 izklāstīti kādas personas uzskati vai viņa teiktais;  

 pieminēts kāds zinātnieku pētījums, raksts.  

 

BIBLIOGRĀFISKĀS ATSAUCES TEKSTĀ 

Numeratīvā norāžu metode  
Piemēram, „..ir ziņas, ka vispirms Latvijā latvānis parādījās Madonas rajonā, kur to ieveda kā 

lopbarības augu” (2, 27. lpp.). Konkrēta lappuse jānorāda, ja tekstā izmantots tiešs citējums. 

Ja darbā tiek izmantoti 2 un vairāki citu autoru darbi, tad to norāda atsaucē.  

Piemēram, Sosnovska latvānis blīvā audzē izkonkurē jebkuru citu augu (2; 5). 

Materiāli no interneta 

Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Publikācijas nosaukums. Norāde par elektroniskā resursa 

veidu. Izdošanas vieta, izdevējs, izdošanas gads. Norāde, ka materiāls lasīts internetā, minot datumu, 

kad tas darīts. Piezīme par publikācijas pieeju internetā. 

Piemērs: 

 Latvijas augi un sēnes. Pieejams: http://www. latvijas.daba.lv/augi_senes/ 

Piemērs: 

 Suler, J. The psychology of cyberspace. [Cited 06.10.2002]. Available: 

http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html 

 

Pētnieciskā daļa 
1.Pētnieciskās daļas galvenais materiāls ir paša skolēna savāktie fakti, novērojumi, pētījumi. To 

analīzei, spriedumiem un secinājumiem jābūt pamatotiem. 

2.Ieteicams izveidot pārskata tabulas, shēmas, diagrammas, iekļaut darba tekstā arī ilustrācijas, 

fotogrāfijas, kartes u. c. labi pārskatāmus materiālus. Šiem materiāliem jābūt ar nosaukumiem, un tie 

ir jānumurē. Atsevišķi numurē attēlus (attēli ir gan grafiki, gan fotogrāfijas) un tabulas. 

3.Apjomīgus materiālus ieteicams ievietot darba pielikumā. Nodaļu tekstā jābūt norādēm uz 

attiecīgajiem pielikuma elementiem. 

Secinājumi un priekšlikumi 
1. Šai daļai jābūt īsai, konkrētai. Tajā atspoguļo darba rezultātu novērtējumu un to atbilstību 

pētījuma mērķim, kā ari darba gaitā radušos patstāvīgos atzinumus, priekšlikumus turpmākajiem 

pētījumiem. 

2. Visbiežāk secinājumus pieņemts veidot par katru nodaļu vai apakšnodaļu, atklājot galveno, kas 

attiecīgajā nodaļā patstāvīgi izpētīts. 

3. Jācenšas izvairīties no liekvārdības un vispārzināmu apgalvojumu izteikšanas. 

4. Priekšlikumiem jābalstās uz secinājumiem un jābūt reāli īstenojamiem turpmākajā darbībā. 

Izmantoto informācijas avotu saraksts  
 

 kārto secībā pēc latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām (latviešu, angļu, franču, vācu, 

zviedru utt. valodā rakstītie darbi vienkopus). Pēc tam seko norādes slāvu alfabētā. 

Numerācija ir kopīga. 

 pieraksta formā jāievēro norādītos atstatumus, pieturzīmes, burtu slīpumu un pilnīgumu, 

iekļaujot visas nepieciešamās ziņas. 

 

Piemērs 

 Izmantoto informācijas avotu saraksts  

http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html
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Pielikumi. 

1. Pielikumos tiek ievietoti materiāli, kuri palīdz izprast tekstu, atspoguļo pētnieciskā darba procesu 

un rezultātu. 

2. Kā pielikumi darbā var būt: 

1) analizētā materiāla pārskata shēmas un tabulas; 

2) anketu paraugi, fotogrāfijas, zīmējumi, kartes, kartoshēmas, rasējumi u.c; 

3) analizēto vārdu alfabētiskais saraksts. 

3. Pielikumi jānumurē. 

4. Katrai pielikuma vienībai (shēmai, tabulai, fotogrāfijai u.c.) jābūt nosaukumam. 

5. Pielikumi neietilpst darba kopējo lapaspušu skaitā. 
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