
 

Metodiskie ieteikumi  

studiju/ bakalaura/ 

maģistra darba izstrādei 

 

1. Studiju/bakalaura/maģistra darba apjoms un struktūra  

Darba apjomu un struktūru nosaka tā temata specifika 

Ieteicamais apjoms:  

Darba veids Apjoms (lpp) ar burtu 

lielumu 12 

Rakstu zīmes ar atstarpēm  

 

Studiju darbs 

 

20-30 44 000-66 000 

Bakalaura darbs 

 

40-50 88 000-110 000 

Maģistra darbs 

 

60-70  132 000-154 000 

 

Darbam ir noteikta struktūra. Tas sastāv no: 

 titullapas, 

 anotācijas (valsts valodā; vienā svešvalodā pēc izvēles - angļu, vācu, franču, krievu; ja darbs ir 

uzrakstīts filoloģijas jomā, jābūt anotācijai atbilstošajā valodā), 

 satura rādītāja, 

 saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksta (ja tas nepieciešams), 

 ievada, 

 darba nodaļām, apakšnodaļām, 

 secinājumiem, 

 priekšlikumiem (ja ir nepieciešams),  

 izmantotajiem avotiem un zinātniskās literatūras, 

 pielikumiem. 

Darbā ieteicams ievērot šādas proporcijas: 

 ievads (apmēram līdz 5 % ), 

 darba pamatdaļa (apmēram 90 %), 

 noslēgums: secinājumi un priekšlikumi (apmēram 5 %) 

Jāsagatavo darba anotācija.  

Anotācija sniedz īsu informāciju par pētāmo problēmu, darba mērķi, uzdevumiem, īsu darba saturu 

(darba struktūras un nodaļu apraksts), pētījuma metodēm un nozīmīgākajiem rezultātiem. 

Satura rādītājā norāda darbā ietvertās nodaļas un apakšnodaļas, kuru nosaukumi atbilst  nosaukumiem 

darbā. 
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Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts tiek ievietots darba sākumā, ja tas ir nepieciešams.  

 

2. Maģistra darba saturs 

Maģistra darba saturs ir šāds: 

Darba ievads. Tajā sniegts pētāmās problēmas un tās sabiedriskās aktualitātes un nozīmīguma 

pamatojums, temata formulējuma skaidrojums (ja nepieciešams), darba mērķis, mērķa sasniegšanai 

veicamo uzdevumu formulējums, īss izmantoto metožu apraksts, empīriskās bāzes raksturojums. 

Darba mērķi autors formulē, vadoties pēc temata. Formulējumam jābūt īsam un konkrētam.  

Darba uzdevumi konkretizē maģistra darba mērķa sasniegšanas gaitu, atspoguļo darba saturu.  

Darba pamatdaļa. Pēc studējošā izvēles to dala teorētiskajā daļā un praktiskajā daļā vai atstāj tematisko 

sadalījumu. 

Secinājumi un priekšlikumi ir darba noslēdzošā daļa. Secinājumi atspoguļo svarīgākās atziņas, 

kas izriet no pētījuma satura, ietver atbildes uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem. Secinājumos nav 

pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, bet gan autora spriedumi un atziņas, kas iegūtas pētījuma 

izstrādes gaitā.  

Priekšlikumi izriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem vai 

pieņēmumiem. Tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem. Priekšlikumos apkopo rekomendācijas trūkumu 

novēršanai vai pozitīvās pieredzes izmantošanai. Secinājumus un priekšlikumus var numurēt secībā pēc 

svarīguma pakāpes. 

Izmantotā zinātniskā  literatūra un avoti 

Saraksts ietver visu zinātnisko literatūru un citus avotus (t.sk., internetresursus), kas izmantoti darba 

izstrādē. Izmantotajai literatūrai jābūt valsts valodā un vismaz vienā ES valodā. Šeit var būt: ar tematu 

saistīta vispārēja rakstura literatūra, universālas un nozaru enciklopēdijas un vārdnīcas, statistikas datu 

krājumi, pētnieka rokasgrāmatas, preses materiāli, nepublicēti pētījumi un atskaites, interneta materiāli, 

plānošanas dokumenti, LR likumdošanas akti, ES regulas utt.  

Studiju darbā izmantoto avotu minimālais skaits – 12, tostarp starptautiskās zinātniskās periodikas 

datu bāzēs vai brīvpieejas zinātniskos žurnālos iekļauto zinātnisko rakstu minimālais skaits ir 1. 

Bakalaura darbā izmantoto avotu minimālais skaits – 18, tostarp starptautiskās zinātniskās 

periodikas datu bāzēs vai brīvpieejas zinātniskos žurnālos iekļauto zinātnisko rakstu minimālais skaits ir 

2. 

Maģistra darbā izmantoto avotu minimālais skaits – 30, tostarp starptautiskās zinātniskās 

periodikas datu bāzēs vai brīvpieejas zinātniskos žurnālos iekļauto zinātnisko rakstu minimālais skaits ir 

3. 

Maģistra darbā (PMSP) izmantoto avotu minimālais skaits – 30, tostarp starptautiskās zinātniskās 

periodikas datu bāzēs vai brīvpieejas zinātniskos žurnālos iekļauto zinātnisko rakstu minimālais skaits ir 

2. 
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Pielikumi 

Pielikumos var būt shēmas, statistikas dati, dokumentu veidlapas, instrukcijas, nolikumi, anketas 

paraugs utt. Pielikumi darba apjomā netiek ieskaitīti, tos numurē secīgi ar arābu cipariem. Par darbā 

pievienotajiem pielikumiem tekstā jābūt atsaucei. 

 

3. Studiju/bakalaura/maģistra darba valodas stils un noformēšana 

Darbs jāraksta pareizā literārā valodā, materiāla izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam un 

konkrētam.  

Darbs jāiesniedz datorrakstā. Lapas formāts – A 4, burtu lielums tekstā – 12 (Times New Roman), 

nodaļu virsrakstiem – 14 (BOLD–lielie burti), apakšnodaļām – 12 (bold– mazie burti), atstarpes starp 

rindām – 1,5. Lapas laukums: attālumiem no malām jābūt – augšā, apakšā un labajā pusē 20 mm, kreisajā 

pusē 30 mm. 

Katru jaunu nodaļu sāk jaunā lappusē, apakšnodaļas raksta iepriekšējā izklāsta turpinājumā, to 

atdalot ar vienu tukšu rindu līdz nākamajam apakšvirsrakstam. 

Katrai nodaļai jānorāda kārtas numurs (ar arābu cipariem) un nosaukums. Apakšnodaļās jānorāda 

ar nodaļas numuru saistītais numurs un nosaukums. 

Visas darba lappuses jānumurē ar arābu cipariem. Uz titullapas, anotācijām un satura rādītāja 

lappusēm numurus neliek, bet ieskaita kopējā lappušu skaitā.  

 

Atsauces.  

Atsauces izmanto šādos gadījumos:  

1) tekstā minēts citāts; 

2) darbā izmantots skaitliskais materiāls, kas aizgūts no dažādu uzņēmumu vai iestāžu nepublicētiem 

materiāliem; 

3)  pieminēts vai aprakstīts piemērs vai gadījums, kas nav vispārzināms; 

4)  izklāstīts kādas personas teiktais vai tās uzskati; 

5)    pieminēts zinātniskais pētījums vai raksts u. tml. 

Atsauču noformēšana ir atkarīga no struktūrvienības/programmas prasībām. 
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1. PIELIKUMS 

 

 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE 

STRUKTŪRVIENĪBA 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

VĀRDS UZVĀRDS 

 

 

 

DARBA NOSAUKUMS 
 

Studiju/bakalaura/maģistra darbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskais vadītājs: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils 

 201_ 

 

 



 5 

2. PIELIKUMS 

 

 

Bakalaura/maģistra darbs „Nosaukums” 

izstrādāts 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 

HUMANITĀRAJĀ FAKULTĀTĒ 

 

 

 

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie  informācijas avoti 

un iesniegta darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

 

Darba autors:        Vārds Uzvārds 

 

___________________(paraksts) 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 

 

Darba zinātniskais vadītājs: grāds, Vārds Uzvārds 

 

___________________(paraksts)  

 

 

 

 

 

 

Darbs aizstāvēts Gala/Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē 

 

un novērtēts ar atzīmi   _________  ( ____________ ). 

 

 

 

 

201_. gada ______________ 

 

Komisijas priekšsēdētājs ___________________ 

(paraksts) 

 

 
 

 

 

 


