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DARBĀ  IZMANTOJAMĀ METODISKĀ LITERATŪRA UN 

INFORMĀCIJAS AVOTI

I. Literatūra

1.Hahele, Rudīte. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Teorija. Pieredze. 

Prakse. Rīga : RaKa, 2005. ( VISC mājaslapā)

2.Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un 

atsauces. Metodisks līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005.

3.Laiveniece, Diāna. Zinātniskās rakstīšanas skola. Liepāja : Liepa, 2014.

4. Vanaga, Anita. Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs 10.-12.klasē. 

Eksperimentāls metodisks līdzeklis. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.

II. E –vide

www.visc.gov.lv/vispārējā izglītība/darbs ar talantīgiem skolēniem/skolēnu 

zinātniski pētnieciskā darbība/ieteikumi un rekomendācijas

www.avg.lv/izglītība

http://www.visc.gov.lv/vispārējā


2017.GADA SASNIEGUMI VALSTĪ 41. SKOLĒNU ZPD 

KONFERENCĒ



PROJEKTS»  NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA 

MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA IZGLĪTOJAMO 

TALANTU ATTĪSTĪBAI»

Īstenošanas laiks: 2016.gada 31.oktobris – 2020.gada 

31.decembris

 Latvijas 42.izglītojamo zinātniskā konference 

notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras 

akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas 

Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa 

universitātē no 2018.gada 20. līdz 21.aprīlim. 



ZPD IZSTRĀDES UZDEVUMI

1. Pilnveidot prasmi apstrādāt zinātnisko literatūru, lietot 
terminoloģiju un zinātniskās valodas stilu, izmantot dažādus 
informācijas avotus

2. Iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības metodēm, 
darba  izstrādes organizēšanu un struktūru

3. Apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus, 
analizēt rezultātus, izklāstīt  un pamatot pētniecisko 
jautājumu būtību

4. Pilnveidot  prasmi formulēt zinātniskās atziņas  un aizstāvēt 
savu viedokli zinātniskā stila valodā, analizēt un novērtēt 
savu un  cita veikumu.

5. Mācīties prezentācijas prasmi



ZPD ZINĀTNES JOMAS

1. Latviešu literatūras zinātne un vēsture       14. Psiholoģija                                     
2. Latviešu valodniecība                               15. Socioloģija

3.Cittautu valodn., literatūrzin. un vēsture      16. Kulturoloģija

4. Veselības zinātne                                           17. Mākslas zinātne

5.Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums   18. Pedagoģija

6. Ekonomika                                                      19. Tieslietas

7. Matemātika                                                      20. Filozofija

8. Informātika                                                       21. Zemes zinātne

9. Astronomija                                                    22. Vides zinātne

10. Fizika                                                              23. Sports ( ĀVĢ)

11. Ķīmija                                                              24. Inženiertehniskā                                 

12. Bioloģija                                                        joma ( robotronika,

13.Politikas zinātne                                          izgudrotas ierīces utt.)



ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA IZSTRĀDES 

MĒRĶIS

 Mērķis- zinātniski pētnieciskās darbības pamatu 

izkopšana, lai veicinātu zinātnisko atziņu un 

pētniecisko prasmju izmantojumu kā mācību 

procesā, tā tālākizglītības gaitās



PĀRDOMĀM!

“Attīstību un izglītību cilvēkam nevar iedot; tikai katrs, 
kurš vēlas izglītoties, to var sasniegt ar savu darbību, 
saviem spēkiem un savu piepūli, un no malas viņš var 
saņemt tikai ierosinājumu.”

A. Dīstervēgs [ Diesterweg]

«Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz
arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.»

(Zenta Mauriņa )

Z- Zini!

P- Prāto!

D- Dari!



ZPD IZSTRĀDES KALENDĀRS 2017./2018.M.G.

26.septembris

Oktobris, 

novembris

1.Iepazīšanās ar ZPD būtību, temata izvēles un 

izstrādes ceļu, noformējuma prasībām. 

Temata izvēle.

2. Darbības plāna sastādīšana kopā ar ZPD vadītāju

Temata precizēšana, konsultācijas par materiālu 

vākšanu (bibliotēkā: periodikā, grāmatās; muzejos, 

intervijās utt.). 

Mērķu , uzdevumu, [hipotēzes/pētnieciskā jautājuma] 

formulēšana, ZPD satura rādītāja izstrāde. 

Materiāla vākšana, konspektēšana, eksperimenti , 

analīze

2.,3.nov. 4. Melnraksta  teorētiskās daļas izstrāde un iesniegšana

vadītājam; darba kvalitātes vērtējums   e-žurnālā



2017.g. 

novembris-

2018. gada

janv. beigām

Pirmā melnraksta izstrāde un 

iesniegšana darba vadītājam, tā 

koriģēšana un pilnveide pēc 

norādījumiem.

1.,2., 5.II

6.II

Līdz 14.II

23.III

20.-21.IV

Melnraksta pēdējā pilnveide, 

noformēšana tīrrakstā un iesniegšana 

darba vadītājam.

Ģimnāzijas ZPD konference

Darbu uzlabošana un iesniegšana 

elektroniski A.Vanagai Rīgas reģiona 

konkursam

Rīgas reģiona konference LU

Valsts 42. ZPD konference



1.SOLIS - TEMATA  IZVĒLE

 Temata izvēli nosaka

intereses;

tālākā karjeras izvēle, 

temata aktualitāte ( aktualitāte zinātnē, pētījuma 
nepieciešamība, svarīgi pašam pētniekam);

novitāte un oriģinalitāte (jautājums līdz šim neaplūkotā 
rakursā, izmantojot jaunus zinātniskos faktus)

 Konkrētība temata izvēlē-

skaidri formulēta zinātniskā problēma- pētījuma jautājums/ 
hipotēze, uz kuru nevar atbildēt ar pašreizējām zināšanām, bet 
jāveic teorētiska un praktiska pētniecība, lai iegūtu jaunas, 
zinātnisko jautājumu precizējošas  zināšanas un atziņas.

.



2.SOLIS.  ZPD IZMANTOJAMO INFORMĀCIJAS AVOTU 

SECĪBA

1. Pamatjēdzienu noskaidrošana zinātniskajās 

vārdnīcās

2. Visjaunākie pētījumi  grāmatās

3. Publikācijas rakstu krājumos un žurnālos 

4. Interneta resursu adreses 

www.lnb.lv , www.lza.lv www.lu.lv/ szf ,  www.rtu.lv 

www.termini.lv,  www.ulb.ac.be ( Briseles Brīvā universitāte) 

www.dainuskapis.lv , www.literature.lv, www.rakstnieciba.lv , 

www.saulesjosta.lv ) 

http://www.lnb.lv/
http://www.lza.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.termini.lv/
http://www.ulb.ac.be/
http://www.dainuskapis.lv/
http://www.literature.lv/
http://www.rakstnieciba.lv/
http://www.saulesjosta.lv/


3.SOLIS. HIPOTĒZE, MĒRĶIS, UZDEVUMI

 Hipotēze- zinātniskais pieņēmums/apgalvojums/ atziņa, 
kuras patiesīgumu darba autors pierāda vai noliedz  
pētījuma gaitā ( ne vispārzināma patiesība)

Hipotēze- ja ir labvēlīga sociālā vide, tad skolēnu panākumi 
mācībās ir vislabākie

 Hipotēzes formulējuma veidošana: ja ir šādi nosacījumi, 
tad rodas tāds...rezultāts

 Mērķis ( prognozētais rezultāts, sasniedzamā ideja), 
uzdevumi ( konkrēti veicamie soļi mērķa sasniegšanā) un 
hipotēze ir nesaraujami saistīti

 Izvairīties no mākslīgām/ formālām hipotēzēm. Izzinoša tipa 
pētījumos labāk izvirzīt pētījuma jautājumu (kas, kad, kur , 
kā un kāpēc notiek?)



4.SOLIS.  PĒTNIECISKĀS METODES

 Vēsturiskā metode-kāda procesa pētīšana no 
pirmsākumiem, parādot tā attīstību un parādot 
dažādus apstākļus un nosacījumus, kas 
ietekmējuši procesu

 Biogrāfiski vēsturiskā metode -autora dzīves 
fakti un pasaules uzskats izskaidro, piemēram, 
daiļrades procesu ( te gan jābrīdina no 
shematisma)

 Salīdzinošā jeb komparatīvā metode- paredz 
līdzīgā un atšķirīgā, vecā un jaunā utt. 
salīdzināšanu un analīzi



 Sistēmiskās analīzes metode -paredz jebkuru jautājumu 

uzskatīt par noteiktu sistēmu, ko jānorobežo pēc noteiktiem 

kritērijiem no citām sistēmām, saredzot tajā sīkākus 

jautājumus un savstarpējās sakarības

 Aprakstošā metode- tiek aprakstīts pētniecisko vienību 

skaidrojums

 Opozīciju metode- pamatā pētniecisko vienību pretstatīšana 

pēc noteiktu pazīmju piemitības

 Eksperimentālā metode- praktiski izmēģinājumi kāda 

jautājuma noskaidrošanai, pētnieka aktīva līdzdalība

 Matemātiskā, datu apstrādes statistiskā metode                       

( kvantitatīvā)

 Aptauja un intervija ( kvalitatīvā metode)



5.SOLIS. ZINĀT ZPD STRUKTŪRU

1.TITULLAPA. Skolas nosaukums, temats, darba veids, 

autora un darba vadītāja vārds, uzvārds, 

nodarbošanās, izpildes vieta un gads

2. Anotācija (latviski un svešvalodā, kas ir ES valoda)

3.SATURA RĀDĪTĀJS      ( aiz virsrakstiem nav punkta)

Ievads ( nav numura)

Darba galvenās  daļas pētāmie jautājumi numurēti 

Secinājumi

Izmantotā literatūra un informācijas avoti ( alf. sec.)

Atsauces, [Pielikums]

4. IEVADS. Motivēta temata izvēle, nosaukts darba mērķis, 

uzdevumi, pierādāmā hipotēze, uzrādītas pētījuma izstrādes 

metodes, darba uzbūve, atklāta temata novitāte.



5. GALVENĀ DAĻA 

Teorētiskās literatūras apskats, atziņu analīze, sava viedokļa 

paušana par izlasīto, iezīmējot pētāmās problēmas

Pētījumā izvirzīto jautājumu argumentēta, patstāvīga izpēte, 

laboratorijas eksperimenti, izmantojot faktus, citātus, teorētiskās 

atziņas; vispārināšana, spriedumu formulēšana. 

Tekstā izmantojamas arī dažādas shēmas, tabulas, diagrammas, 

attēli utt. Tekstā tās numurē un uzraksta nosaukumu. 

Piem, 1. tab. Skolēnu temperamentu tipi 

1. att. Kavējumu un sekmju attiecības

Aiz katra citāta vai  autora viedokļa pārstāsta norādāma atsauce 

vai nu zem svītras lappuses beigās, vai atsauču sarakstā pirms 

anotācijas.

Plaģiāts !!!



6. SECINĀJUMI. Īsi, koncentrēti apkopoti galvenie atklājumi un 

atziņas par katru nodaļu un apakšnodaļu, kas sakārtoti rindkopās 

un numurēti.

[7.AVOTI. Alfabēta secībā sakārtoti konkrēti zinātniski darbi vai 

daiļdarbi, vai valodas materiāli, kas cieši saistīti ar tematu.]

8.IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN INFORMĀCIJAS 

AVOTU SARAKSTS. Alfabēta secībā pēc autoru uzvārdiem 

vai rakstu krājuma nosaukuma pirmā burta sakārtots 

papildliteratūras saraksts vispirms latīņu alfabētā, tad kirilicā. 

Interneta materiāli iekļaujami pēc alfabēta ( autoriem).



9. ATSAUCES. Izmantošanas secībā numurējot , pierakstīti 

avoti un papildliteratūra, no kuras izmantoti citāti vai 

pārstāstītas atziņas.

10. PIELIKUMS. Svarīgākie papildmateriāli (shēmas, 

pārskati, attēli, kartotēka, intervijas, vēstules, muzeju, 

arhīvu materiāli, utt.), uz kuriem atsaucas pētījumā.

Labu veiksmi!



SATURA RĀDĪTĀJS     ( PIEMĒRS)

Anotācija (latviski) .........................................................................2

Anotācija(svešvalodā) ...................................................................3

Ievads .............................................................................................4

1.Teorētiskās literatūras apskats .................................................6

2. Pētījumā izmantotie strāvas avotu veidi ..................................8

2.1.Termiskie strāvas avoti ......................................................8

2.2. Aukstie strāvas avoti   .....................................................11

3. Pētījuma datu analīze ..............................................................13

Secinājumi ................................................................................18

[Atsauces ] .................................................................................19

Izmantotā  literatūra un informācijas avoti .............................22

Pielikums .......................................................................................24

1. pielikums. Termisko strāvas avotu grafiks .................25

2. pielikums. 1. tabula. Nosaukums ...............................26



6.SOLIS. ZPD IZVEIDES TEHNISKIE NOSACĪJUMI

 Apjoms                                  Nedrīkst pārsniegt!

ap 30 lpp. - humanitārajās un sociālajās zinātnēs;

ap 20 lpp. –dabaszinātņu sekcijā

 Pielikums - ne garāks par 1/3 daļu no pamatteksta

 Burtu izmērs-12, intervāls-1,5, virsraksti 14 vai 16 burtu izmērs

 Raksta uz A4 formāta lapas 1 puses

 Teksta attālumi no malas: no kreisās puses-3 cm,

no labās – 2 cm, no augšas un apakšas-2 cm

 Lappuses jānumurē, sākot ar ievadu

 Jaunā lappusē sāk galvenās daļas ,apakšnodaļas turpina 
aizsāktajā lappusē

 Times New Roman- burtu veids



7.SOLIS.IZMANTOTĀS LITERATŪRAS PIERAKSTS

“ Godīgas zinātnes un pētniecības pasaulē neviens 
likums netiek tā cienīts un ievērots kā citēšana.”

(K.Varma.)

 Avotiņš, Valdis, Korfs, Zigurds. Latvijas akmeņi. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2002. 57.lpp.

 Milts, Augusts. Ētikas tradicionālās kategorijas. No: Ētikas 
pamati. Rīga: Zinātne, 1987. 197.-198.lpp.

 Bērziņš, Jānis. Ebreju problēma pasaulē. Neatkarīgā Rīta 
Avīze, nr.341, 2007. 4.IV, 6.lpp.

 Interneta resursi

Lazda, Ilze. Trimdas literatūra [tiešsaiste].[Skatīts 01.10. 
2017]. Pieejama: http//www.literatura.lv/autori



8.SOLIS. ATSAUČU PIERAKSTS

8.1. ZEMSVĪTRU ATSAUCES NOFORMĒJUMS

Ja nākamā atsauce ir  no tā paša izdevuma, tad raksta 
vārdu „Turpat”. Ja atšķiras lpp., tad to norāda.

________________________________

1

Kuzmanis, J. Pasaules mums līdzās. Terra, Nr.1, 
2005. 2.-3.lpp.

2

Turpat, 4.lpp.

3

Turpat.



8.2. CITI POPULĀRĀKIE ATSAUČU NOFORMĒŠANAS 

VEIDI

 Numeratīvā metode

«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» ( 5, 31.-32. lpp.)

Ja tiek izmantoti, piemēram, 2 darbi ( 3;7)

 Norādes pirmā elementa un datējuma 

metode

«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» ( Vanaga, 

2004, 33. lpp.)

 Atsauču saraksts beigās izmantojuma secībā



A

1.att. Pārskata diagramma



9.solis. Prasības ZPD aizstāvēšanā

1.Datorprezentācija 

 Līdz 7 min  (ap 8 kadri)

 Nepārblīvēt kadru ar informāciju

 Neuzlikt kropļojošu un uzkrītošu fonu

 Prezentācijā iekļaut interesantāko, pārsteidzošāko

2.Publiskās uzstāšanās un pārliecināšanas prasme

 Argumentēts, secīgs  domu izklāsts, droša stāja

 Prasme atklāt būtisko un izklāstīt no pētījuma izrietošus, loģiskus 

secinājumus 

 Izklāsts literārā valodā, izmantojot atbilstošās zinātnes jomas precīzu 

terminoloģiju

3.Prasme atbildēt uz komisijas un klausītāju jautājumiem



Uzņēmību, sistemātisku 

darbu un radošumu!


