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Pirms darba nodošanas jeb iesniegšanas pārbaudi, vai uzskaitītie kritēriji ir izpildīti! 

 
Kritērijs jeb nosacījums 

Atzīmē 
izpildes 

atbilstību 

 
Titullapa ir noformēta atbilstoši prasībām; ZPD nosaukums ir skaidri 
saprotams un bez gramatiskām kļūdām 

 

Ir izveidota anotācija latviešu un svešvalodā (ES valodā)  

Ir satura rādītājs, kurā iekļautas visas darba teksta daļas, nodaļas, 
apakšnodaļas un pielikumi, norādot lappušu numurus, kuros tie atrodami 

 

Ievadā ir formulēta pētījuma problēma un/vai aktualitāte;  

Ir norādītas atsauces aktualitātes pamatojumā izmantotajiem pētījumiem 
vai literatūras/ informācijas avotiem. 

 

Ir skaidri formulēts pētījuma mērķis  

Darba uzdevumi ir formulēti skaidri un precīzi, nedublējot pētījuma mērķi  

Ir formulēti pētījuma jautājumi vai hipotēze  

Ir izveidots strukturēts (ir nodaļas un/vai apakšnodaļas) literatūras 
apskats jeb analīze (jeb teorētiskā daļa), kas nepārsniedz 1/3 no darba 
teksta. 

 

Ir izveidots strukturēts metožu apraksts atsevišķā nodaļā, no kura ir 
skaidri saprotams autora veiktā darba apjoms. 
Ir norādītas atsauces uz metodes izcelsmes jeb oriģinālo avotu (ja atbilst) 

 

Atsevišķā nodaļā loģiskā secībā ir aprakstīti visi nozīmīgākie rezultāti, 
attēlojot tos tabulās un/vai attēlos. 

 

Ir veikta rezultātu analīze un interpretācija, kas balstīta literatūras apskatā 
un citos pētījumos (salīdzināti ar citiem pētījumiem): ir skaidrotas iegūto 
rezultātu nepilnības, iezīmēti turpmāk veicamo pētījumu virzieni un 
aprakstīta rezultātu praktiskā nozīmība un pielietojamība.  

 

Ja ZPD izstrādes gaitā ir formulēti ieteikumi jeb priekšlikumi pētāmās 
problēmas risinājumam, tos iekļauj pēc rezultātu interpretācijas vai 
pielikumā (ja neatļauj darba apjoms iekļaut pamattekstā). 

 

Atsevišķā nodaļā jeb jaunā lapaspusē ir noformulēti secinājumi, kuri ir īsi 
un konkrēti, izriet tikai no darbā iegūtajiem rezultātiem (neiekļaujot 
vispārzināmus faktus) kā arī saskan ar darba mērķi un izvirzītajiem 
uzdevumiem. 

 

Jaunā lappusē ir iekļauts izmantotās literatūras saraksts, kas noformēts 
atbilstoši kādam no starptautiski pieņemtajiem stiliem 

 

Ja darbā ir iekļauti pielikumi, tie ir secīgi numurēti (piemēram, 1.pielikums 
utt.) un tiem ir norādīti izmantotie informācijas avoti (ja attiecas). 
Pielikumu kopējais apjoms nepārsniedz 1/3 no ZPD apjoma. 
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Darbā ir ievērota pētījuma ētika. 
Metožu sadaļā ir dots skaidrojums par ētiskajiem aspektiem, ja 
attiecināms. 

 

Ja pētījuma datu iegūšanai ir izmantota aptaujas anketa vai bijusi 
nepieciešama dalībnieku informētā piekrišana, tās parauga forma ir 
pievienota pielikumā (neaizpildīta). 

 

Visā darbā, kur tas nepieciešams, ir lietotas atsauces, un visā darbā 
atsauču noformējums ir vienā stilā, atbilstoši kādam no starptautiski 
pieņemtajiem stiliem /[1] vai (Autors et al., 2022)/ 

 

Teksts ir rakstīts ar Times New Roman fontu melnā krāsā, burtu izmērs 
12 (virsrakstiem 14 vai 16 treknrakstā); rindstarpas intervāls – 1,0; teksta 
attālums no visām 4 lapas malām ir 2,5 cm; rindkopas ir sāktas ar atkāpi; 
teksta abas malas ir izlīdzinātas. 

 

Attēli un tabulas ir numurēti, un to nosaukumi ir noformēti atbilstoši 
prasībām (skatīt ZPD vadlīnijas) 

 

Darba lappuses ir numurētas, numerāciju norādot, sākot no Ievada 
lappuses (uz titullapas, anotācijas, satura lapas lpp numurs nav norādīts) 

 

Darba apjoms (līdz pielikumiem) nepārsniedz 16 lappuses  

 


