Zinātniskās pētniecības darba teksta valoda un noformējums
Titullapa

Skolēnu ZPD teksts ir jāizstrādā valsts valodā, cittautu valodniecības un ārzemju literatūras
zinātnes un vēstures sekcijā darbu izstrādā attiecīgajā svešvalodā.
Tekstam ir jābūt
bez ortogrāfijas, interpunkcijas un drukas kļūdām.
ZPD teksta stilam jābūt emocionāli neitrālam, pēc iespējas bezpersoniskam, darbs jāraksta
zinātniskajam valodas stilam atbilstošā valodā un tekstveidē. Tajā neiederas poētismi,
sarunvalodas vārdi u. tml. leksika.
Mūsdienu zinātniskajos tekstos praktiski nelieto
formu „es”, kur autors sevi min vienskaitļa pirmajā personā. Teksta izklāstā izmanto ciešamo
kārtu un modālos vārdus, kas ļauj neitralizēt teksta autora viedokli un paust to netieši.
Domas jāformulē īsos teikumos. Zinātniskā teksta vērtība slēpjas maksimālā precizitātē un
lakoniskumā, loģiskā argumentācijā un pierādīšanas prasmē.
Nozares terminu pārzināšana parāda skolēna izpratni par nozari. Termini ir lietojami
precīzi, visā tekstā ar vienu un to pašu nozīmi. Jāizvairās no sinonīmu lietojuma
terminoloģijā. Lai arī termini lielākoties ir internacionālismi, ieteicams lietot latvisku terminu,
ja tāds ir izveidots.

Saīsinājumus nelieto virsrakstos, pārējā tekstā var īsināt bieži lietotus terminus, jēdzienus
vai garākus nosaukumus, pēc pirmās saīsinājuma pieminēšanas iekavās norādot skaidrojumu.
Ja tekstā jāmin citvalodu īpašvārdi (uzvārdi, ģeogrāfiskie nosaukumi), kas nav
vispārzināmi, tos raksta atbilstoši latviešu ortogrāfijai, bet aiz tiem iekavās norāda arī vārda
vai nosaukuma rakstību oriģinālvalodā, piemēram, Ševī (Cheville).

Noformēšanas prasības
Skolēnu ZPD iesniedzams PDF formātā.
Lapas formāts – A4 (210 × 297 mm), lapas (fona) krāsa – balta.
Teksta attālums no visām četrām lapas malām – 2,5 cm.
Lappuses jānumurē.
Rindstarpas intervāls – 1.0; fonts – Times New Roman.
Burtu lielums:
tekstam – 12 pt;
virsrakstiem – 14 vai 16 (Bold / Treknraksts);
burtu krāsa – melna.
Maksimālais darba apjoms – 16 lappuses (24 lappuses humanitāro un sociālo zinātņu
sekcijās), ieskaitot titullapu, anotācijas, satura rādītāju, visas darba pamatdaļas un literatūras
sarakstu. Minimālais ZPD apjoms nav reglamentēts. Prasme noteiktajā apjomā izstrādāt
pabeigtu zinātnisku tekstu ir viena no tekstveides prasmēm, tāpēc recenzentam ir tiesības
vērtēt tikai reglamentēto darba apjomu (piemēram, ja rezultātu analīze vai secinājumi ietilpst
pārsniegtajā apjomā, tad recenzents šīs darba daļas drīkst nevērtēt).
Pielikumu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt trešdaļu no ZPD apjoma.
Visi grafiki, diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli u. tml. darba tekstā tiek saukti par
attēliem. Tiem visiem ir jāpievieno nosaukums un jābūt secīgi numurētiem. ZPD uz katru no
attēliem ir jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, sk. 1. attēlu.
Tabulām jāpievieno nosaukums, tām jābūt secīgi numurētām. ZPD uz katru no tabulām ir
jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, sk. 1. tabulu.
Tabulu un attēlu nosaukumiem ir jābūt saprotamiem bez darba teksta lasīšanas. Lai
neapgrūtinātu pamatteksta uztveri, vienā lappusē vajadzētu būt ne vairāk kā divām tabulām
vai attēliem.
Katrai no formulām matemātiskajā pierakstā jābūt rakstītai jaunā, atsevišķā rindā. To
kārtas numurs jānorāda iekavās pa labi no formulas.
Darba daļas - saturu, anotācijas, ievadu, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu nenumurē. Numurē tikai nodaļas un apakšnodaļas un nav ieteicams veidot vairāk kā 3 līmeņu
apakšnodaļas.
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