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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

 Studentu pētniecisko darbu izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas norādījumi 

ietver vienotas prasības visiem rakstiski izpildāmajiem studiju darbiem (referāts, prezentācija, 

kvalifikācijas darbs  u.c.), izņemot testus un kontroldarbus. 

 Kvalifikācijas darba (turpmāk tekstā  KD) izstrādāšana un aizstāvēšana ir augstākās 

izglītības studiju programmas valsts pārbaudījumu sastāvdaļa. 

 

1. STUDENTU PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDĀŠANAS UZDEVUMI 

1.1. Parādīt studenta profesionālās kompetences izpratni darba tēmas ietvaros. 

1.2. Pārbaudīt studenta prasmi atrast, atlasīt, apkopot un analizēt dažādus izziņas avotus un 

materiālus,  lai šo prasmi izmantotu savā turpmākajā profesionālajā darbībā. 

1.3.Novērtēt studenta profesionālo prasmi patstāvīgi noteikt pētījumu mērķi un uzdevumus tā 

sasniegšanai, kā arī izvēlēties to izpildes metodiku.  

1.4.Attīstīt spējas: patstāvīgi veikt pētījumus; apkopot, analizēt un uzskatāmā veidā noformēt 

eksperimentā iegūtos rezultātus; īsi formulēt galvenos secinājumus par pētījuma rezultātiem un no 

tiem  izrietošus loģiskus priekšlikumus. 

1.5.Sagatavoties pētījuma  rezultātu  publiskai  prezentācijai un argumentētai aizstāvēšanai  atklātā 

diskusijā. 

 

2. PĒTNIECISKO DARBU  IZSTRĀDES SECĪBA 

2.1. Temata izvēle, darba mērķu un uzdevumu noteikšana un saskaņošana ar docētāju (KD – ar 

darba zinātnisko vadītāju)  

2.2.    Izziņas avotu studēšana (informācijas apkopošana, analīze un noformēšana). 

Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauj tikai tos avotus, kuru citētie vai aizgūtie 

materiāli (attēli, tabulas, formulas, pielikumi) atspoguļojas pētījumā. 

2.3.    Darba izstrādes gaitas plānošana. 

2.4.   Praktisko pētījumu veikšana.  

2.5. Iegūto materiālu un rezultātu apstrāde (sakārtošana, analīze, grafiskā noformēšana, 

secinājumu formulēšana un ieteikumu izvirzīšana). 

 

 

 



 

 

 

 

2.6.  Darba rakstīšana un noformēšana. 

2.7.  Sagatavošanās darba aizstāvēšanai. 

 

3. PĒTNIECISKĀ DARBA TEMATA IZVĒLE UN APSTIPRINĀŠANA 

3.1. KD  temata izvēle jāsaista ar studiju programmas satura teorētiskajiem un praktiskajiem 

aspektiem, balstoties uz praksē konstatētajām problēmām. 

3.2. Studējošais izvēlas tematu un saskaņo to ar sev vēlamo darba vadītāju. KD nosaukumā pēc 

iespējas precīzāk jānorāda pētāmā problēma, t.sk., konkrēta pētāmā darbības 

joma/virziens/sektors, izpētes reģions. 

3.3.Ieteicamo darbu tematiku/virzienu   piedāvā SKK docētāji un to  students izvēlas ne vēlāk, kā  

4-us mēnešus pirms darba aizstāvēšanas. Darba zinātniskais vadītājs var būt profesionālās nozares 

speciālists ar maģistra grādam  (jāstudē maģistrantūrā)  un / vai speciālista sertifikātu. 

3.4.  Pēc tēmas izvēles students iesniedz SKK administrācijā pieteikumu tās apstiprināšanai un 

darba zinātniskā vadītāja norīkošanai (skatīt. 1.pielikumu). 30 darba dienu laikā no pieteikuma 

iesniegšanas dienas darbu tēmas un zinātniskos vadītājus izskata un apstiprina SKK padome. 

3.5. Pēc iepazīšanās ar izziņas avotiem, saistītiem ar darba tēmu, studentam ieteicams izstrādāt 

darba veikšanas plānu (skatīt 3. pielikumu). Saskaņojot plānu ar zinātnisko vadītāju, darba tēmu 

var koriģēt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc tās apstiprināšanas SKK padomē.  

KD apjoms no 40-50 lapas (neskaitot pielikumu). 

3.6. KD jābūt patstāvīgi izstrādātam un secinājumiem jāizriet no darba satura. KD projektu 

(atbilstoši noformētu, bet neiesietu cietos vākos) students iesniedz zinātniskajam vadītājam ne 

vēlāk kā 30 darba dienas pirms valsts pārbaudījuma. Kad zinātniskais vadītājs darbu izskatījis, tas 

saskaņā ar piezīmēm tiek labots, papildināts, noformēts atbilstoši darba vadītāja ieteikumiem un 

iesiets.  

3.7.  Pētnieciskā darba vadītāja pienākumi ir: 

-  palīdzēt noteikt pētījuma virzienu un metodes; 

-  nepieciešamības gadījumā ieteikt koriģēt darba tematu; 

-  konsultēt, sastādot darba sākotnējo plānu un veidojot darba struktūru; 

-  izskatīt  visu  darbu  kopumā un novērtēt satura atbilstību darba nosaukumam; 

- parakstīt kvalifikācijas darba izziņu, norādot  –  „rekomendēju   /  nerekomendēju darbu 

aizstāvēšanai”.   

 

 



 

 

 

 

3.8. Studējošā un darba vadītāja parakstītus kvalifikācijas darba divus eksemplārus 

datorrakstā studējošais iesniedz SKK administrācijā, grafikā paredzētajā laikā, pirms 

aizstāvēšanas procedūras. Vienam eksemplāram jābūt iesietam cietos vākos un pievienotai 

darba elektroniskai versijai (CD) PDF formā, paredzot aizsardzību pret tā nesankcionētu 

kopēšanu. 

3.9.Divas darba dienas pirms KD aizstāvēšanas studentam ir tiesības iepazīties ar darba 

recenziju.  

3.10.Students mutiski prezentē KD tematu, pamato temata aktualitāti, teorētisko bāzi, 

empīriskās daļas metodoloģiju, secinājumus. 

3.11.KD aizstāvēšanas procedūra ilgst līdz 15 minūtēm, no kurām studenta prezentācijas laiks ir 7 

minūtes. 

 

4. PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒJUMA VISPĀRĪGIE NOSACĪJUM 

Pētnieciskos darbus sagatavo datorsalikumā uz A4 (210 x 297 mm) formāta balta 

papīra lapām ar 1,5 intervālu starp rindām. Katras rindkopas pirmās rindas atkāpe – 1,5 cm, 

rindkopām labo malu taisno (Justify). 

Darba tekstu noformē vienā lapas pusē, ievērojot šādas atkāpes:  

- no kreisās malas  30 mm, labās malas 10 mm, 

- no augšas un apakšas 20 mm (neskaitot lapas numuru). 

Tekstu noformē melnā krāsā, izmantojot Times New Roman rakstības stilu. 

NODAĻU VIRSRAKSTUS noformē ar lieliem burtiem treknrakstā (ALL CAPS, 

Bold, 16 pt), apakšnodaļu virsrakstus noformē treknrakstā (Bold, 14 pt), pētījuma 

pamatteksta burtu lielums 12 pt.  

Virsrakstu nepasvītro un beigās punktu neliek. Virsrakstā nav pieļaujams vārda 

pārnesums jaunā rindā. Nodaļas un apakšnodaļas numurē ar arābu cipariem. 

Atstarpe starp nodaļas (apakšnodaļas) virsrakstu un tekstu ir 1 rindstarpa (12 pt).  

Jaunas nodaļas un to virsrakstus sāk rakstīt jaunā lapā, kur virsraksts ir vienā lapā ar 

pētījuma tekstu. Apakšnodaļas turpina rakstīt iepriekšējā izklāsta beigās, ievērojot intervālu 2 

rindstarpas (12 pt).  

Katrai nodaļai pirms nosaukuma norāda kārtas numuru, apakšnodaļām – nodaļas 

numuru, kurās tās ietilpst un apakšnodaļas kārtas numuru (piemēram: 1.1. Apakšnodaļa, 1.2.  

 



 

 

 

 

 

Apakšnodaļa, utt.). Katrai nodaļai jāatspoguļo pētāmā temata aspekts un jābūt loģiski 

saistītai ar citām darba nodaļām, t.i., katrai nākošajai nodaļai jābūt iepriekšējās loģiskam 

turpinājumam.  

Katrā nodaļā, ja ir nepieciešamas apakšnodaļas, to skaits ir ne mazāk kā divas! 

Pētījuma pamattekstu nedrīkst rakstīt ar retinātiem burtiem. Svarīgāko informāciju var 

grafiski izcelt, rakstot ar lieliem burtiem (ALL CAPS), pasvītrojot, retinot izceļamo daļu, 

lietojot atšķirīga biezuma burtus, rakstot kursīvā. Vienā darbā lieto vienotu teksta izcelšanas 

veidu. Darbā netiek lietoti aizkrāsojumi un labojumi, kas nav skaidroti.  

Visas darbā ietilpstošās lapas numurē ar arābu cipariem, skaitot titullapu. Numuru sāk 

norādīt ar lapu, kurā tiek rakstīts darba IEVADS. 

Numurus raksta lapas apakša centrā bez punkta, iekavām vai citām zīmēm. Lapu 

numerācija ir vienota visam darbam, t. sk., arī pielikumiem. Lapas numuru lielums – 12 pt.  

Pētījuma tekstu veido zinātniskajā un/vai lietišķajā rakstu valodas stilā, precīzi ievēro 

ortogrāfijas un interpunkcijas normas, informāciju precīzi strukturē (fakti, to analīze, 

secinājumi). Tekstā darbības vārdi ir īstenības izteiksmes ciešamajā kārtā („tiek 

pētīts”,„analīzes rezultātā secināts” u.tml.) un/vai trešajā personā („autors” vai „autore”, nevis 

„es”, „man” u.tml.) vai vajadzības izteiksmē (vēlējuma izteiksmē, lai neitralizētu teksta autora 

viedokli un paustu to netieši). 

Saturs nodrošina secīgu problēmas risinājumu atbilstoši tematam, izvirzītajam 

pētījuma mērķim, uzdevumiem. Tiek veidota pāreja no viena jautājuma uz citu, veidojot pāreju 

no nodaļas uz nodaļu, izvairoties no nekritiskas un bezmērķīgas aprakstīšanas, aizliegts 

plaģiāts. 

  



 

 

 

5. STUDĒJOŠO PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDES PLĀNS 

Studējošais vienojas ar pētnieciskā darba vadītāju par pētījuma izstrādes plānu un veikšanas 

termiņiem. Sadarbībā ar darba vadītāju studējošais nosaka pētījuma priekšmetu, pētījuma 

objektu, darba mērķi, uzdevumus, sastāda izmantotās literatūras un avotu sarakstu, izstrādā 

pētījuma plānu, plāno un īsteno pētījuma norisi un veic rezultātu apkopojumu, apstrādā iegūtos 

materiālus un rezultātus (analīze, vispārināšana, secinājumu un priekšlikumu izvirzīšana, 

pētnieciskā darba noformēšana atbilstoši prasībām). Sadarbības process tiek atspoguļots 

studējošā un darba vadītāja sadarbības plāna veidlapā (sk.3.pielikumu). Sadarbības veidlapu 

pievieno studiju pētnieciskajam darbam, tā tiek ņemta vērā, darbu vērtējot. 

6. PĒTNIECISKO DARBU STRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS UN 

NOFORMĒJUMS 

6.1.Pētnieciskā darba struktūra  

 Titullapa (skatīt 2. pielikumu) 

 Anotācija (tikai KD  – latviešu un angļu valodā), ne vairāk kā 1 – 2 lappuses katrā 

valodā 

 Saīsinājumu saraksts (ja nepieciešams)  

 Saturs (skatīt 4. pielikumā) 

 Ievads, 5 - 7% no kopējā darba apjoma (1 – 2 lappuses) 

 Pētījuma (teorētiskā, empīriskā, KD darbiem _ attīstības) daļa, 80 – 85% no kopējā 

darba apjoma 

 Secinājumi  

 Priekšlikumi  5 - 9% no kopējā darba apjoma  

 Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts  

 Pielikumi  

 Izziņa par kvalifikācijas darba aizstāvēšanas rezultātiem (tikai KD darbiem) 

      (skat. 6. pielikumu) 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2.Pētnieciskā darba struktūras saturs un noformējums 

6.2.1.Titullapa  

Titullapa ir pētnieciskā darba pirmā lappuse. To noformē atbilstoši paraugam  

 pielikumā (skat. 2. pielikumu). Titullapā norāda sekojošu informāciju:  

 KOLEDŽAS NOSAUKUMS lieliem burtiem treknrakstā (ALL CAPS, 14 pt),  

 programmas nosaukums slīprakstā (Italic,14 pt), 

 studiju kurss (14 pt) – nenorāda KD, 

 darba nosaukums treknrakstā (ALL CAPS LOCK, Bold, 18 pt),  

 darba veids (14 pt) 

 darba autora vārds, uzvārds nominatīvā, treknrakstā (12 pt),  

 darba zinātniskā vadītāja amats, akadēmiskais grāds un/sertifikāts, vārds, uzvārds,  

 lapas apakša izstrādāšanas vietas  nosaukums un gads (ALL CAPS, 14 pt).  

Darba vadītāja amatu saīsina: profesors – „prof.”; asociētais profesors – „asoc. prof.”; 

docents – „doc.”. Vārdu „lektors” – nesaīsina.  

Darba vadītāja zinātnisko/akadēmisko grādu saīsina, norādot zinātņu nozari: Dr. paed., 

Dr. habil. philol., Dr. oec., Mg. paed., Mg. psych., Mg. oec., Mg.sc.soc., u.c., piemēram, doc., 

Doc.,Dr. med. Zariņš Zariņš , lektore, Mg. oec. Inga Gulbīte. 

 

6.2.2.Anotācija 

Anotācijas raksta tikai Kvalifikācijas darbiem –latviešu un angļu valodā. 

Anotācija īsi raksturo pētnieciskā darba mērķi, mērķa sasniegšanas soļus, saturu un 

izpētes rezultātus. 

Anotācijas apjoms ir 1 2 lpp. 

Anotāciju raksta latviešu valodā (ANOTĀCIJA) un tulko angļu valodā 

(ANNOTATION). Anotācijas tulkojumam angļu valodā ir jābūt saprotamā, literārā nozares 

valodā, ar atbilstoši lietotu nozares terminoloģiju. 

Anotācijā norāda informāciju par kvalifikācijas darba autoru, darba zinātnisko 

vadītāju, kvalifikācijas darba nosaukumu, pētījuma temata izvēles aktualitāti (īsumā), pētāmās 

tautsaimniecības nozares (joma, virziens, segments) un pētāmās procedūras/uzņēmuma īsu  

 

 

 

 



 

 

aprakstu (skat. 5. pielikumu). Vēlams minēt kvalifikācijas darba mērķi, īsumā 

izklāstīt pētījuma saturu (pa nodaļām), un galvenos iegūtos rezultātus.  

Anotācijas beigās sniedz šādu informāciju: lappušu skaits darbā (bez 

pielikumiem), attēlu, tabulu un pielikumu skaits, izmantoto literatūras un informācijas avotu 

skaits. 

Kā arī norāda – kam veiktais pētījums un iegūtie rezultāti var būt noderīgi, saistoši. 

Anotācijas lapas numerācija nav redzama. 

 

6.2.3. Saturs  

Satura rādītājs atspoguļo pētnieciskā darba sadaļu (nodaļu un apakšnodaļu) virsrakstus 

un atrašanās lappusi. Satura rādītāju veido atbilstoši paraugam 4. pielikumā.  

 

6.2.4.Ievads  

Pētnieciskā darba ievadā students norāda pētījuma problēmas teorētisko un praktisko 

 aktualitāti, pamato izvēlētā temata personīgo nozīmību, tātad:  

 tiek norādīta pētījuma aktualitāte, 

 īsumā raksturo pētāmo Latvijas tautsaimniecības nozari (jomu, sektoru), 

 īsumā raksturo pētāmo iestādi (norādot juridisko formu, nosaukumu, galvenos 

darbības virzienus, atrašanās vietu, struktūrvienības (ja ir – īpaši akcentējot 

konkrēto pētāmo struktūrvienību, darbinieku skaitu),  

 nosaka pētījuma objektu (pētījuma objekts var būt lieta, parādība, organizācija, 

nozare, process, kas funkcionē un parādās ar dažādiem raksturlielumiem un 

īpašībām), piemēram, SIA „Gulbenes dūnas”, vai Latvijas skaistumkopšanas 

nozares uzņēmumi, 

 nosaka pētījuma priekšmetu (pētījuma priekšmets ir daudz konkrētāks nekā 

pētījuma objekts, jo ir pētījuma objekta būtiska sastāvdaļa vai īpašība vai to 

kopums, kas palīdz noskaidrot pētījuma problēmas cēloņus un veidošanos) 

piemēram, Darba vides risku ietekmes novērtējums vai Dūņu procedūra vai 

Figūras modelēšana, 

 izvirza pētījuma darba mērķi (tajā atspoguļo pētījuma problēmu),  

 

 

 

 



 

 

 

 izvirza uzdevumus pētījuma mērķa sasniegšanai (pārsvarā 

gadījumos ar to palīdzību tiek atvasināti pētījumā esošo nodaļu, apakšnodaļu 

nosaukumi),  

 norāda izvēlētās teorētiskās un empīriskās pētīšanas metodes atbilstoši 

izvirzītajam mērķim un pētījuma problēmai,  

 norāda pētījuma (izmantoto datu un informācijas analīzes) laika periodu, 

 norāda pētījuma informatīvo un pētījuma bāzi, t.sk., respondentu skaitu, 

 norāda pētījuma struktūru un apjomu.  

 

6.2.5.Pētījuma (teorētiskā, empīriskā un attīstības) daļa  

Pētnieciskā darba pētījuma daļas saturu veido nodaļas (vadoties pēc darba vadītāja 

ieteikuma, bet vēlams ne vairāk kā 3) un apakšnodaļas (vēlams ne vairāk kā 4 katrā nodaļā), 

kurās izvirzīto uzdevumu secībā izklāsta tematu. 

Teorētiskajā daļā var būt viena, divas daļas, kuras var dalīt nodaļās un apakšnodaļās, 

kur tiek analizēta būtiskā un jaunākā zinātniskā literatūra, u.c. avoti (t.sk., vēlams iekļaut 

veselības jomu reglamentējošo un pamatojošo likumdošanas normatīvo aktu īsu raksturojumu).  

Darbā obligāti izmantojamas atziņas no vairāku (ne mazāk kā 3) autoru 

oriģināldarbiem, rakstiem zinātniskajos, nozares speciālajos žurnālos (latviešu valodā un 

svešvalodās, materiāli no interneta resursiem, kas ir jaunāki kā 2009. gada izdevums (teorētiskā 

pamatojuma analīzē ir pieļaujami oriģināldarbu avoti, kas ir vecāki kā 2009. gada izdevums, 

bet kas nav mācību literatūra). Pētījuma pamatojumam nedrīkst izmantot materiālus no 

wikipedia, googlesearch, www.atlants.lv, www.gudrinieks.lv, www.referati.lv, u.c., avotiem, 

kas nav uzskatāmi par pirmavotu.   

Piemēram, Referāts Veselības mācībā/ Aroma terapijā u.c. var balstīties uz literatūras 

analīzi, kura pamatošanai nav obligāti nepieciešams empīrisks pētījums, bet ir veikta dažādu 

pētnieku (ne mazāk kā 3) atziņu salīdzināšana un sava viedokļa izteikšana.  

Attīstības daļā nav ieteicama teorētiskā materiāla citēšana, jo šajā pētījuma daļā 

studējošais izstrādā savus ieteikumus (rekomendācijas) pamatojoties uz iepriekš veiktā 

pētījuma teorētiskās un empīriskās daļas rezultātiem. Darba teorētiskā un empīriskā daļa ir 

vienotas, un viena otru papildina un pamato.  

Nodaļas, apakšnodaļas nedrīkst nobeigt ar citātu, tabulu vai attēlu. Ir jāveido pārejas 

teikums (-i), kas atspoguļo pētītā materiāla problemātikas atrisinājuma nepieciešamību.  

 

http://www.atlants.lv/
http://www.gudrinieks.lv/
http://www.referati.lv/


 

 

 

 

 

 

KD obligāti ir nepieciešama pētījuma attīstības (plānošanas) daļa, kurā tiek izvirzīta 

pētījumā analizēto problēmu nākotnes attīstības gaita un pamatoti izstrādāti inovatīvi darbības 

virzieni. 

Visas pētnieciskā darba nodaļas un apakšnodaļas tiek kārtotas loģiskā pēctecībā, un ir 

proporcionāli vienādā lapaspušu apjomā.  

Pētījuma daļā tiek lietotas atsauces.  

Citātu, skaitlisko datu, formulu, attēlu u.c. materiālu izmantošana no citiem avotiem, 

kā arī autoru aizgūto domu izmantošana, obligāti ir atrunājama ar atsauci, apaļajās iekavās 

norādot autora/-u uzvārdu/-us, publikācijas gadu, lappusi, uz konkrēto skatīto materiālu (visa 

pētījuma gaitā).  

Tieši citētu tekstu liek pēdiņās, aiz tā apaļajās iekavās norādot autora/-u uzvārdu/-us, 

darba publicēšanas gadu, lappusi, kurā citējamais materiāls skatāms. Piemēram, „Teksts ...” 

(Autors, 2006, 17).  

Ja citējamajam materiālam autors nav zināms, tad apaļajās iekavās norāda citētā darba 

nosaukumu, gadu, lappusi. Piemēram, Pētījuma teksts „citējamais teksts ...” (Encyclopedia of 

xxxxx xxxxxx, 2013, 45 – 46).  

Ja tiek izmantota cita autora doma (tuvu tekstam) vai izmantojamā materiāla oriģināls 

ir svešvalodā, tad tekstu pēdiņās neliek, bet aiz aizgūtās domas apaļajās iekavās norāda autora/-

u uzvārdu/-us (oriģinālvalodā), darba publicēšanas gadu, lappusi. Piemēram, Pētījuma teksts, 

citējamais tulkotais teksts… (Крайг, 2013, 56). 

Interneta resursa izmantošanas gadījumā aiz aizgūtā materiāla (ja tas ir citāts, tad tas ir 

jāliek pēdiņās) apaļajās iekavās norāda autora uzvārdu, ja tāds ir atrodams, ja nē, tad interneta 

materiāla nosaukumu, interneta mājas lapas piederību (vai galveno atbildīgo institūciju) un 

informācijas ievietošanas internetā datumu. Piemēram, Teksts (Drysdale, 09.2013) vai 

(Veselības sastāva analīze par 2011. gadu, NVA). 

 

6.2.6.Tabulas, attēli, formulas  

Tabulu, attēlu numerācijas atsauce tekstā ir obligāta (piemēram, … skat. 1. attēlu) un 

tos numurē ar arābu cipariem hronoloģiskā - pieaugošā secībā, visā darbā vienoti pa veidiem. 

Visa skaitliska rakstura informācija, kas ir savstarpēji salīdzināma, kā arī aprēķinu gaitā iegūto  

 



 

 

 

 

 

rezultātu apkopojoša informācija ir ievietojama tabulās. Tabulas visām ailēm ir jābūt 

aizpildītām.  

Tabulā atstarpe starp rindām rindkopā – 1,0 (Single).  

Tekstam nelieto pirmās rindas atkāpi un malu taisnošanu (Justify). 

Tabulas virsrakstus (kopā ar numerāciju un atsauci uz izmantoto avotu) raksta virs 

tabulas slīprakstā (Italic). Piemēram, pētījuma teksts ... (skat. 1. tabulu).  

   1. tabula. xxxxxx sadalījums laika periodā no 2010. - 2013. gadam, LVL  

          (Avotiņa, 2012, 15) 

kopējā summa, 

Gads  
xxxxxx xxxxxxxx 

2010 123 450 250 090 

2013 156 760 199 980 

 

Kā attēlus apzīmē visus zīmējumus, diagrammas, shēmas u.c. ilustrācijas (skat. 1. 

attēlu). 

   1. attēls. Iekšējās vides kultūra (Daft, 2013, 78) 

 

Attēlu numuru, virsrakstu un avotu, norāda lapas labajā malā – slīprakstā (Italic).  

 

6.2.7.Secinājumi un priekšlikumi 

Secinājumi 

Secinājumi ir apgalvojuma formā izteikti spriedumi īsu tēžu veidā par pētījumā atklāto 

problēmu un/vai situāciju saistībā ar pētījuma mērķi, kā arī, secinājumos atspoguļo pētījuma 

teorētiskajā un empīriskajā daļā izteiktās apkopojošās (studējošā) atziņas. Secinājumus kārto 

atbilstoši pētījuma secības gaitai un izvirzītajiem uzdevumiem.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Secinājumus numurē hronoloģiskā secībā. Minimālais secinājumu skaits pētījuma 

noslēgumā ir ne mazāks kā pētījuma Ievadā izvirzīto uzdevumu skaits + pētījuma gaitā radušās 

atziņas  (vēlams vismaz 5 - 7).  

Pamatojoties uz apkopotajiem secinājumiem, izvirza konkrētus, konstruktīvus 

priekšlikumus (tēžu veidā) pētījuma gaitā atklāto problēmu tālākai risināšanai. Katrs 

priekšlikums sniedz atbildes uz jautājumu virkni: kas, kam, kad un kā ir jādara, lai problēmu 

novērstu vai pilnveidotu. 

Priekšlikumi 

 Priekšlikumu skaits var atšķirties no apkopoto secinājumu skaita. Hronoloģiska 

numerācija priekšlikumiem nav obligāta, jo tos var grupēt atbilstoši pētījuma gaitā izsecinātās 

konkrētās problēmas ietvaros, grupējot tos pēc prioritātēm. Minimālais priekšlikumu skaits 

pētījuma noslēgumā vismaz 3 - 5 . 

 

6.2.8.Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts  

Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauj tikai tos avotus, kuru citētie vai 

aizgūtie materiāli (attēli, tabulas, formulas, pielikumi) atspoguļojas pētījumā. 

Pētnieciskā darba veikšanai ir izmantojami vismaz 15 – 20 dažādi avoti, no kuriem ne 

mazāk kā 2 avoti ir svešvalodā (piem., angļu val.)  

Avoti kārtojami sekojošā secībā  

-Latvijas Republikas likumi u.c. normatīvie akti, valdības noteikumi u.c. oficiālie 

dokumenti, oficiālie statistikas krājumi un datu bāzes. 

Piemēram,  

1. Latvijas Republika Profesiju klasifikators 2010./LR Labklājības ministrija. 

Skaistumkopšanas specialista profesiju standartu klasifikācija. 

http://www.lm.gov.lv/text/80 (Skatīts 30.03.2012). 

2. Latvijas rajoni un lielākās pilsētas. (2006) Statistikas gadagrāmata. - Rīga: Latvijas 

Republikas Valsts Statistikas komiteja un Latvijas Statistikas institūts, 121 lpp.  

3. Latvijas Republika CSP datu bāze. http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp (Skatīts 

01.05.2010). 

4. Nacionālā inovāciju programma 2013.–2019. gadam. Apstiprināts LR MK 01.04.2013. 

sēdē, 11 lpp.  

 

http://www.lm.gov.lv/text/80
http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp%20(Skatīts
http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp%20(Skatīts


 

 

 

 

 

-Papīra formāta izdevumus, t.sk., fundamentālos zinātniskos pētījumus, autordarbus, 

monogrāfijas, u.c., grāmatas - kārto ievērojot bibliogrāfijā pieņemtā avota norādes secību, kur 

avotus numurē pēc kārtas latīņu alfabēta secībā, pēc tam norāda avotus slāvu alfabēta secībā.  

Katram izmantojamam darbam literatūras sarakstā norāda: autora uzvārdu nominatīvā 

un vārda pirmo burtu, izdošanas gadu (iekavās), grāmatas nosaukumu slīprakstā (Italic), 

izdošanas vietu - pilsētu, izdevniecības nosaukumu, kopējo lappušu skaitu grāmatā.  

Grāmatas, kas ir pieejamas elektroniskā formātā (e-grāmata), kārto atbilstošā secībā 

vadoties pēc autora uzvārda pirmā burta, papildus norādot ievietošanas datumu interneta vietnē, 

tiešsaistes adresi un skatīšanās datumu.  

Piemēram,  

1. Falk, B., Blumenreich, M. (2005) The Power of Questions. - Portsmouth: Heinemann, 

224 p.  

2. Kotlers, F. (2006) Mārketinga pamati. - Rīga: Jumava, 648 lpp. 

3. Leibert, J. (2004) Smart xxxxx. - Oxford: Capstone, 286 p. 

4. Nešpors, V., Ruperte, I., Saulītis, J.(2002) Mikro xxxx. - Rīga: Kamene, 132 lpp. 

5. Ragusa, A. (2010) Internal Communication. - Ventus Publishing ApS, pp. 39. Ievietota 

01.01.2010.http://bookboon.com/en/business-ebooks/communication/internal-

communication-management (Skatīts 09.09.2011.). 

6. Крайг, Г. (2000) Психология . - Санкт-Петербург: Питер, 660 c.  

-Laikrakstu un žurnālu rakstu nosaukumus iekļauj kopējā sarakstā, norādot: autora uzvārdu 

nominatīvā, vārda pirmo burtu, izdošanas gadu, datumu (laikrakstiem – arī mēnesi), raksta 

nosaukumu, laikraksta vai žurnāla nosaukumu slīprakstā (Italic), laikraksta vai žurnāla numuru, 

izdošanas vietu - pilsētu, izdevniecības nosaukumu, lappuses, kurās raksts nodrukāts.  

Piemēram,  

1. Kočāne, I. (2001, 23. aprīlis) Psiholoģija saskarsmē. Diena, Nr. 17, 3. lpp.  

-Internetā pieejamajiem materiāliem norāda: autora uzvārdu, vārda pirmo burtu, publikācijas 

nosaukumu, interneta mājas lapas piederību (vai galveno atbildīgo institūciju), informācijas 

ievietošanas internetā datumu, un datumu, kad informācija skatīta.  

Piemēram,  

1. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013. gadam. /LR MK 2007. gada 23. 

februāra rīkojums Nr. 111.   

 

http://bookboon.com/en/business-ebooks/communication/internal-communication-management
http://bookboon.com/en/business-ebooks/communication/internal-communication-management


 

 

 

 

2. http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-

2013.doc (Skatīts 01.06.2011.). 

3. Berdņikovs  A.  Zināšanu pārnese un zināšanu sabiedrība: iekļaujoša pieeja./Raksti, 

www.petnieciba.lv. Ievietots: 12.04.2011. 

http://petnieciba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=281:zinanu-

prnese-un-zinanu-sabiedrba-iekaujoa-pieeja&catid=37:ms-rakstm&Itemid=94 (Skatīts 

05.08.2011.). 

4. Drysdale  L. Market Centred Leadership./Faculty of Education, University of 

Melbourne, Victoria, Australia. Ievietots: 09.2000. 

http://staff.edfac.unimelb.edu.au/.../papers/Market_Centred_Leadership.pdf (Skatīts 

11.07.2010.). 

5. Ostrovska I. (2009, 15. jūnijs) Zināšanu sabiedrības veidošana krīzes laikā. /Laikraksts 

Diena, sadaļa Politika. http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/zinasanu-sabiedribas-

veidosana-krizes-laika-673479 (Skatīts 06.08.2011.). 

-Materiāls, kas aizgūts no iestāžu, organizāciju un uzņēmumu nepublicētajiem 

materiāliem un izmantots darbā neizmainītā veidā, arī ir norādāms izmantoto literatūras un 

avotu sarakstā, minot informācijas un datu avotu. 

Piemēram,  

1. SIA „Skaistums” nepublicētie materiāli:  

1.1. Gada pārskats par 2010. gadu.  

1.2. Organizācijas koncepcija par apmeklētājiem sniedzamo pakalpojumu, 

informācijas sniegšanas kvalitātes uzlabošanu (vienas pieturas aģentūras 

ieviešana) 27.03.2011.  

 

6.2.9. Pielikumi 

Pētījumu no pielikumiem atdala ar starplapu, kuras vidū atrodas uzraksts 

PIELIKUMI (ALL CAPS, Bold, 16 pt).  

Ja pielikumu skaits ir vairāk kā desmit (10) – vēlams veidot pielikumā esošo materiālu 

saturu, kuru ievieto tūlīt aiz starplapas (ar uzrakstu PIELIKUMI). 

Pētījuma pielikumos tiek pievienoti materiāli, kas palīdz izprast pētījuma tekstu, 

atspoguļo pētnieciskā darba rezultātus, kas nav iekļauti pamattekstā. Pētījuma pamattekstā 

norāda kāds materiāls skatāms pielikumā. Piemēram, … pētījuma teksts (skat. 1. pielikumu). 

http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc
http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc
http://petnieciba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=281:zinanu-prnese-un-zinanu-sabiedrba-iekaujoa-pieeja&catid=37:ms-rakstm&Itemid=94
http://www.petnieciba.lv/
http://petnieciba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=281:zinanu-prnese-un-zinanu-sabiedrba-iekaujoa-pieeja&catid=37:ms-rakstm&Itemid=94
http://petnieciba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=281:zinanu-prnese-un-zinanu-sabiedrba-iekaujoa-pieeja&catid=37:ms-rakstm&Itemid=94
http://staff.edfac.unimelb.edu.au/.../papers/Market_Centred_Leadership.pdf
http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/zinasanu-sabiedribas-veidosana-krizes-laika-673479%20(Skatīts%2006.08.2011
http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/zinasanu-sabiedribas-veidosana-krizes-laika-673479%20(Skatīts%2006.08.2011


 

 

 

 

 

 

Visbiežāk pielikumi ir normatīvo aktu, tabulu, uzskates līdzekļu un anketu paraugi, 

u.c. Ja materiāli ir aizgūti, tad norāda to avotu.  

Ievietotie anketu paraugi ir neaizpildīti, arī citu materiālu oriģinālu kopijas ir 

jānoformē atbilstoši iepriekš izvirzītajām prasībām. Liela izmēra pielikumus saloka tā, lai tie 

būtu A4 formātā, bet tos var atvērt un apskatīt.  

Visi pielikumi ir jānumurē - lapas augšējā labajā stūrī ar arābu cipariem, un tiem ir 

virsraksti, kurus raksta aiz numura, lapas labajā malā slīprakstā (Italic). Piemēram,  

1. pielikums. Aptaujas anketa uzņēmuma personālam „Darba vides riski 

skaistumkopšanā” 

Pielikuma lapas numurē, ņemot vērā darba iepriekšējo lapu numerāciju.  

 

6.2.10. Darba beigu lapa  

Darba beigu lapa ir uzziņas materiāls par kvalifikācijas darba aizstāvēšanas 

rezultātiem (aizstāvēšanas laiku, vērtējumu, aizstāvēšanas protokola Nr., utt.). 

 Darba beigu lapā:  

- kvalifikācijas darba autors ar savu parakstu apliecina, ka darbs nav plaģiāts un ir 

izstrādāts patstāvīgi.  

- darba zinātniskais vadītājs ar savu parakstu rekomendē konkrēto kvalifikācijas 

darbu aizstāvēšanai. 

- Valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs ar savu parakstu apstiprina 

aizstāvēšanas rezultātus (skat. 6. pielikumu). 

 

 

 

 

                                                                                                             

 



 

         1.pielikums 

  

                                                            Starptautiskās Kosmetoloģijas 

koledžas direktorei 

                                                                               Edītei Alksnei                    

 

Studenta    _____________________________________________________________  

                                                                              (vārds, uzvārds)  

                  _____________________________________________________________ 

                                                                            (kurss, grupas Nr.)  

 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA TĒMAS PIETEIKUMS. 

 

Lūdzu apstiprināt kvalifikācijas darba tēmu: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Par darba zinātnisko vadītāju lūdzu apstiprināt: 

 ______________________________________________________________________      

                                                          (vārds, uzvārds) 

______________________________________________________________________ 

         (akadēmiskais nosaukums un zinātniskais vai akadēmiskais grāds,  vai sertificētā profesija) 

 ___________________________                 ___________________________ 

                       (datums)                                                                              (studenta paraksts) 

       

Par kvalifikācijas darba zinātnisko vadītāju apstiprinu: 

______________________________________________________________________ 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas direktore 

Edīte Alksne 

_______________________. 

         (datums)       



 

2.pielikums 

SIA  STARPTAUTISKĀ KOSMETOGIJAS KOLEDŽA 

 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

„Estētiskā kosmetoloģija” 

2. kurss 

 

 

 

 

 

 

DARBA VIDES RISKI UN TO IETEKME SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTA 

DARBĀ 

 

KVALIFIKĀCIJAS DARBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba autors:      Dace Biteniece, 3/10 

 

Darba zinātniskā vadītāja: Dr.,doc.     Dina Aizsardzība 

 

 

 

 

 

Rīga  

2016 

 

Norāda Kvalifikācijas praksei, 

referātiem! 



 

3.pielikums 

 

 

Studējošā un darba vadītāja sadarbības veidlapa 

 

SIA Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža studiju programmas Estētiskā kosmetoloģija 

 

____________________________ 
Grupas kods 

 

_____________________________ 
Studējošā vārds, uzvārds 

 

Pētnieciskā darba temats 

 

Pētnieciskā darba vadītāks, akadēmiskais amats, zinātniskais grāds, vārds., uzvārds 

 

  

Konsultācijas 

datums, 

mēnesis, gads 

Uzdevums darba veikšanai Uzdevuma 

veikšanas 

periods/termiņš 

Studenta 

paraksts 

Darba 

vadītāja 

paraksts 

Izpildīts/nav izpildīts 

Darba vadītājs aizpilda pēc 

izpildes termiņa beigām 

      

      

      

      

      

      

      

 

 Pētniecisko darbu rekomendēju/nerekomendēju aizstāvēt (atbilstošo pasvītrot) 

 

_____________________________ 

Darba vadītāja paraksts, atšifrējums 

 

Datums _______________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        



 

                                                                                                      4.pielikums 

 

                                              

SATURS 

 

 

 

Anotācija (Latviešu valodā) 2 

Anotācija (Angļu valodā) 3 

Saīsinājumu, specifisko profesionālo terminu un nosacīto apzīmējumu saraksts 
(ja nepieciešams) 

4 

Ievads 5 

1. Iziņas avotu apskata nodaļas virsraksts 7 

 2.1. Apakšnodaļas virsraksts 10 

 2.2. Apakšnodaļas virsraksts 15 

2. Pētnieciskās daļas nodaļas virsraksts 18 

 3.1. Apakšnodaļas virsraksts 23 

 3.2. Apakšnodaļas virsraksts 25 

Secinājumi  27 

Priekšlikumi 30 

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 35 

Pielikumi 40 

                        

 

  



 

5.pielikums 

 

ANOTĀCIJA 

 

Kvalifikācijas darba autore: SKK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas Estētiskā kosmetoloģija  students Dace Biteniece. 

Kvalifikācijas darba zinātniskā vadītāja: lektore, Mg.oec., Dina Aizsardzība. 

Kvalifikācijas darba tēma: Darba vides riski un to ietekme skaistumkopšanas 

speciālista darba. 

Bakalaura darba mērķis: pētīt un analizēt darba vides riskus un to ietekmi uz 

skaistumkopšanas speciālistu. 

Izmantojot vispārpieņemtas pētījumu metodes (teorētiskās, empīriskās un datu 

apstrādes): 

– bakalaura darba pirmajā nodaļā pamatojoties uz teorētiskajiem aspektiem tiek 

pētīti darba vides ietekmējošie faktori un riski, un raksturotas to izpētei 

izmantojamās metodes. 

– otrajā nodaļā tiek raksturota izvērtētas SIA „SKAISTUMS” darba vides riski un to 

ietekme . 

Pētījuma periods: 2012. - 2015. gads.  

Par pētījuma avotiem ir izmantota veselības izglītības, darba drošības un 

aizsardzības speciālā literatūra, datu bāzes un akadēmiskā literatūra (t.sk., xxx datu bāzē 

pieejamie zinātniskie raksti, informācija no LETA arhīviem, Lursoft, un LR CSP dati), 

Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti, informācija no interneta resursiem, un SIA 

„SKAISTUMS” publicētie un nepublicētie materiāli.  

Kvalifikācijas darba apjoms ir 40 lpp. (bez pielikumiem). Pētījuma raksturošanai 

darbā iekļauti 18 attēli un 15 tabulas, darbam pievienoti 24 pielikumi. Pētījuma veikšanai 

izmantoti 20 avoti, no kuriem 5 ir svešvalodās. 

Iegūto pētījumu var izmantot gan pētāmās jomas, gan līdzīga rakstura uzņēmumu 

darbības izpētei un pilnveidošanai. 

 



 

6.pielikums 

 

 

 

 

IZZIŅA PAR KVALIFIKĀCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANAS REZULTĀTIEM  
 

 

Kvalifikācijas  darbs  izstrādāts  SIA  „Starptautiskā Kosmetoloģijas  koledža”.  

  

Ar  savu  parakstu  apliecinu,  ka pētījums   veikts  patstāvīgi,  bez   citu  palīdzības  un  no  

svešiem   pirmavotiem   ņemtie  dati  un definējumi  ir  uzrādīti  darbā.  Šis  darbs  tādā  vai 

citādā  veidā nav nekad iesniegts nevienai citai pārbaudījumu komisijai un nav nekur publicēts.  

 

Darba autors ____________________________________________________________________ 

                                                   (vārds, uzvārds) 

Studenta paraksts : ______________________________ 

201_. gada ____________________________________ 

 

Rekomendēju/nerekomendēju darbu aizstāvēšanai: 

Darba zinātniskais vadītājs _________________________________________________________ 

                                             (vārds, uzvārds, zinātniskais nosaukums un grāds / akadēmiskais grāds)   

_______________________________________________________________________________ 

201_. gada __________________                                       ______________________________ 

                      (paraksts) 

Darbs iesniegts SKK administrācijā: 

201_. gada __________________   direktora vietniece      ___________________________ 

                     (paraksts) 

Kvalifikācijas   darbs   aizstāvēts   Valsts   noslēguma   pārbaudījuma  –  kvalifikācijas    eksāmena  

komisijas sēdē 201_. gada _________________ protokola Nr._________  un novērtēts ar atzīmi  

_____________________________________________________________________________ 

Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena komisijas vadītājs  

______________________________________________________________________________.                                                                

                                                          (vārds, uzvārds, paraksts)       

 

                           

 


