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PRASĪBAS MAĢISTRA DARBU IZSTRĀDĀŠANAI UN AIZSTĀVĒŠANAI 

IZGLĪTĪBAS VADĪBAS PROFESIONĀLAJĀ MAĢISTRU STUDIJU PROGRAMMĀ  

 

1. Vispārīgie noteikumi  

 Šīs prasības izstrādātas saskaņā ar Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU un 

Prasībām par noslēguma darbiem LU.  

 

2. Noslēguma darba temata izvēle un izstrādes posmi  

 2.1. Students otrā studiju semestra pirmajā nedēļā iesniedz programmas direktoram 

adresētu iesniegumu (sk. 1. pielikumu) par darba temata izvēli, kas saskaņots ar potenciālo darba 

vadītāju. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt vadīt studenta darbu par izvēlēto 

tematu. 

2.2. Ja darba tematu neapstiprina, studiju programmas direktors sniedz studentam 

argumentētu atbildi, nosakot termiņu jauna temata iesniegšanai.  

 2.4. Studentu noslēguma darbu nosaukumus (latviešu un angļu valodā), darba vadītājus 

un recenzentus apstiprina ar fakultātes dekāna norādījumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darba 

aizstāvēšanas. 

2.5. Maģistra darba izstrāde norisinās divos posmos. Otrā semestra beigās jāiesniedz un 

jāaizstāv maģistra darba teorētiskā daļa un empīriskās daļas plāns. Gatavs maģistra darbs 

jāiesniedz un jāaizstāv trešajā semestrī. 

 

3. Noslēguma darba struktūra 

 3.1. Noslēguma darbs norādītajā secībā ietver šādas daļas: 

3.1.1. titullapa; 

3.1.2. anotācija, atslēgvārdi; 

3.1.3. satura rādītājs; 

3.1.4. apzīmējumu saraksts; 

3.1.5. svarīgāko terminu skaidrojums; 

3.1.5.  ievads; 

3.1.6. nodaļas ar apakšnodaļām; 

3.1.7.  rezultāti un diskusija; 

3.1.8. nobeigums; 

3.1.9. pateicības (pēc darba autora izvēles); 

3.1.10.  izmantotā literatūra un avoti; 



3.1.11.pielikumi; 

3.1.12. dokumentārā lapa. 

3.2. Noslēguma darba apjoms ir 55–75 lpp. bez pielikumiem. 3.1.4., 3.1.5 un 3.1.11. 

punktā minēto nodaļu, kā arī diskusijas nepieciešamību nosaka darba specifika.  

 

4. Noslēguma darba saturs  

4.1. Titullapu noformē atbilstoši paraugam (sk. 2. pielikumu). 

4.2. Anotāciju  sagatavo latviešu un angļu valodā. Var sagatavot arī papildu anotāciju 

kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Anotācijā izklāsta problēmas būtību, pētījuma 

mērķus, pētījuma metodes, raksturo iegūtos rezultātus, ietver galvenos secinājumus. Anotācijas 

apjoms ir noteikts līdz 850 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes. 

4.3. Atslēgvārdi raksturo darba tematu, rezultātus un izmantotās metodes. Ieteicamais 

atslēgvārdu skaits ir no 4 līdz 8. To uzskaitījumu ievieto aiz darba anotācijas. 

4.4. Satura rādītājā vispirms iekļauj apzīmējumu sarakstu, bet, ja tāda nav, – ievadu, visu 

nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus to numerācijas secībā un norāda atbilstošās lappuses numuru. 

Lappuses numurē ar arābu cipariem. Satura rādītāja nobeigumā norāda izmantotās literatūras un 

avotu sarakstu. Pielikumus numurē atsevišķi ar arābu cipariem. Satura rādītāja noformēšanas 

paraugu sk. 3. pielikumā. 

4.5. Ievadā pamato temata izvēli un aktualitāti, kā arī apraksta: 

4.5.1. pētāmās problēmas, izvirzīto hipotēzi vai pētniecisko jautājumu;  

4.5.2. darba mērķi un uzdevumus; 

4.5.3. izmantotās pētniecības metodes; 

4.5.4. pētījuma bāzi – analizētās literatūras vienību skaitu, respondentu skaitu un 

raksturojumu, analizēto dokumentu skaitu un raksturojumu, utt.; 

4.5.5. darba struktūru. 

Ja darbs aprobēts kādās publikācijās vai konferencēs, tas arī jānorāda ievadā. 

4.6. Noslēguma darba pamatdaļu veido nodaļas ar apakšnodaļām. Šajā daļā ietver 

problēmas analīzi un studenta veiktā pētījuma aprakstu. Teorētiskās daļas un empīriskās daļas 

noslēgumā jābūt secinājumiem. Arī katras nodaļas nobeigumā var formulēt secinājumus. 

Ieteicamais analizēto literatūras avotu skaits ir no 30 līdz 100. Vismaz pusei avotu jābūt 

svešvalodās.  

 4.7. Rezultātu daļā parāda svarīgākos iegūtos rezultātus, salīdzina tos ar līdzīgiem 

pētījumiem, novērtē rezultātu atbilstību izvirzītajam pētnieciskajam jautājumam vai hipotēzei.  



4.8. Diskusiju var veidot kā atsevišķu nodaļu. Ja diskusija ir izdalīta atsevišķi, tad 

rezultātu nodaļā sniedz tikai svarīgākos rezultātus, pievēršot uzmanību aktualitātei un 

likumsakarībām, bet pētījumu analīzi pārceļ uz diskusiju nodaļu. 

4.9. Noslēguma secinājumos izsaka plašāku vispārinājumu, atbild uz pētniecisko 

jautājumu vai pamato hipotēzes pierādījumu / noraidīšanu; iesaka pētāmo problēmu risinājumu 

un norāda turpmākos pētījuma virzienus. Secinājumus ieteicams strukturēt. 

4.10. Pateicību izsaka personām, kuras ir sniegušas organizatorisku vai finansiālu 

palīdzību materiālu vākšanā vai arī metodiskus ieteikumus un morālo atbalstu darba izstrādē.  

4.11. Visos gadījumos, kad noslēguma darbā ir izmantoti citu autoru darbi vai idejas vai 

paša autora iepriekš izstrādāti darbi, nepieciešama atsauce uz šiem avotiem. Sarakstā nedrīkst 

norādīt avotus, uz kuriem nav atsauces darbā. 

4.12. Literatūras saraksta elementu pieraksti noformējami izmantojot Amerikas 

Psiholoģijas asociācijas sistēmu (APA), skat. piemēram, https://student.unsw.edu.au/list-

references-apa-referencing.  

Literatūras atsauču piemēri: 

Grāmata: Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, 

applications, and programming. Mahwan, London: Lawrence Erlbaum Associates. 

Raksts grāmatā: Mitschke, K., & Szumska, J. (2008). How to Educate Children to be 

Responsible Citizens? Postulates vs Reality in Poland. In D. Bluma , I. H. Merici, S. Kiefer, & 

C. Papasolomant, ACEP (Analysis of Commparative Education Policies). Texts from the 

European Intensive Programme ACEP 2007 (pp. 199-207). Linz: State College of Teacher. 

Žurnāla raksts: Schreiber, J. B. (2008). Core reporting practices in structural equation modeling. 

Research in Social and Administrative Pharmacy, 4(2), 83-97. 

Interneta avots: Human Development Report. (2011). Human Development Statistical Tables. 

Retrieved July 14, 2013, from http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ 

Atsauce tekstā: O. Korsgaad like other authors (Cogan, 1998; Weissberg, 2001; Bernstein, 2007) 

defines civic skills as the individual’s ability…. / … as knowledge and skills in mathematics and 

foreign languages (Schulz, Frallion, Ainley, Losito & Kerr, 2008). / … ethnic groups have a 

lower sense of belonging (Schulz at al., 2008). 

4.13. Ja darbam nepieciešams, dažādus palīgmateriālus var ievietot pielikumā. Tajā 

parasti iekļauj aprēķinu starprezultātus, ilustrācijas, anketu paraugus, kartes, aparātu un ierīču 

aprakstus u. c. Pielikumu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 25% pamatdarba apjomu.  

 4.14. Dokumentārajā lapā (sk. 4. pielikumu) ietver: 

4.14.1. darba nosaukumu, fakultātes nosaukumu; 

4.14.2. autora apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, ka darbā izmantoti tikai tajā 

norādītie informācijas avoti un ka darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai; 

4.14.3. vadītāja atzinumu, vai darbs ir rekomendējams aizstāvēšanai; 

4.14.4. atbildīgās personas atzīmi par darba saņemšanu; 

4.14.5. recenzenta-/u datus (vārds, uzvārds, amats, zinātniskais grāds); 

https://student.unsw.edu.au/list-references-apa-referencing
https://student.unsw.edu.au/list-references-apa-referencing


4.14.6. noslēguma pārbaudījuma komisijas sēdes datumu un protokola numuru. 

 

5. Noslēguma darba tehniskais noformējums 

5.1. Noslēguma darbus izstrādā pareizā, literārā latviešu valodā. Citu valodu lietošana 

pieļaujama tikai ārvalstu studentiem. 

5.2. Darbu noformē datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena vai abas 

lapas puses. Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, nodaļu virsrakstu 

burtu lielums – 14 punkti, rindstarpa – 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās 

puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas. 

5.3. Jaunu rindkopu sāk ar 1 vai 1,25 cm atkāpi. Katru nodaļu sāk jaunā lappusē. Lappuse 

nedrīkst beigties ar virsrakstu. Nodaļu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaļu 

virsrakstus – ar mazajiem burtiem (izņemot pirmo burtu) treknrakstā (bold). Aiz virsraksta 

punktu neliek. Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir divas rindstarpas. 

Lappuses numurē apakšā lapas vidū ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kas seko satura 

rādītajam. 

5.4. Katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras nodaļas 

ietvaros slīprakstā augšējā labajā stūrī virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula – pirmais skaitlis ir 

nodaļas numurs, bet otrais – tabulas kārtas numurs šajā nodaļā. Tabulas virsrakstu izvieto virs 

tabulas ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold). 

5.5. Jēdziens attēls (att.) ietver zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas 

darba ilustrācijas. Zem attēla raksta tā numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 

11 punktu burtiem treknrakstā (bold). Attēla kārtas numuru veido nodaļas numurs un attēla 

kārtas numurs. Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktu neliek (sk. 5. pielikumu). 

 

 6. Noslēguma darba elektroniskās versijas sagatavošana 

6.1. Noslēguma darba elektronisko kopiju, kas ietver arī anotācijas latviešu un angļu 

valodā, students konvertē PDF (Portable document format) formātā un augšupielādē Latvijas 

Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS), izmantojot LANET piešķirto paroli. Anotācijas 

iekopē vai ieraksta tām paredzētajos LUIS laukos.  

6.2. Konvertēto kopiju saglabā ar nosaukumu, kuru veido studenta uzvārds, vārds un 

studenta apliecības numurs, piemēram: Berzins_Janis_BJ93010. Nosaukumu veido bez 

diakritiskajām zīmēm (garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm un šņāceņu apzīmējumiem).. 

6.3. Noslēguma darbu augšuplādē un saglabā vienā datnē (failā), kuras lielums 

nepārsniedz 50 MB.  

 



 

 7. Noslēguma darba iesniegšana  

7.1. Noslēguma darbu students sagatavo divos iesietos datorizdrukas eksemplāros un 

elektroniskas kopijas veidā, kuru jāaugšupielādē LUIS. Vienu noslēguma darba eksemplāru 

iesien cietajos vākos. Otru eksemplāru iesien cietajos vākos vai spiralizē. Teksts uz vāka 

jānoformē atbilstoši paraugam (sk. 6. pielikumu), pieļaujams vāks bez teksta.  

7.2. Noslēguma darbu students iesniedz darba vadītājam, kurš dokumentārajā lapā 

norāda, vai darbs ir rekomendējams vai nav rekomendējams aizstāvēšanai, un apliecina to ar 

savu parakstu. Ja darba vadītājs nerekomendē darbu aizstāvēšanai, viņš sagatavo rakstisku 

atzinumu un iesniedz noslēguma pārbaudījumu komisijas sekretārei.  

7.3. Ja darba vadītājs nerekomendē darbu aizstāvēšanai, students ir tiesīgs izvēlēties – 

pārstrādāt darbu vai iesniegt darbu aizstāvēšanai bez izmaiņām.  

7.4. Darba vadītāja parakstītus noslēguma darba datorizdrukas eksemplārus students 

iesniedz noslēguma pārbaudījumu komisijas sekretārei noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā nedēļu 

pirms darba aizstāvēšanas dienas. Pēc noteiktā termiņa darbi netiek pieņemti.  

7.5. Pirms datorizdruku iesniegšanas students augšupielādē LUIS darba elektronisko 

kopiju saskaņā ar šo prasību 6. punktā noteiktajām prasībām. Līdz datorizdruku iesniegšanai 

studentam ir iespēja elektronisko kopiju augšupielādēt atkārtoti. 

7.6. Students noslēguma darba dokumentārajā lapā ar savu parakstu apliecina 

elektroniskās kopijas atbilstību iesniegtajām izdrukām. Ja noslēguma darbs satur 

komercnoslēpumu (atbilstoši Komerclikuma 19. pantā noteiktajām komercnoslēpuma pazīmēm), 

students raksta iesniegumu fakultātes dekānam ar lūgumu darbu nepubliskot. Studenta 

iesniegumu vīzē darba vadītājs. Dekāna parakstītu iesniegumu students kopā ar darbu iesniedz 

noslēguma pārbaudījumu komisijas sekretārei.  

7.7. Pieņemot noslēguma darbu, dekāna pilnvarotā persona pārbauda, vai darba 

elektroniskā kopija ir ievadīta LUIS, reģistrē aizstāvēšanas datumu un ar savu parakstu 

dokumentārajā lapā apliecina noslēguma darba saņemšanu. Ja fakultātes dekāns ir atļāvis darbu 

nepubliskot, noslēguma pārbaudījumu komisijas sekretāre izdara attiecīgu ierakstu LUIS. 

7.8. Darbu elektroniskās kopijas ir pieejamas to vadītājiem, recenzentiem un noslēguma 

pārbaudījuma komisijai.  

7.9. Dekāna pilnvarotā persona nodod darbu izskatīšanai recenzentam(-iem) un nodrošina 

iespēju studentiem iepazīties ar sava darba recenziju ne vēlāk kā 24 stundas pirms darba 

aizstāvēšanas. Darbu recenzē viens recenzents. Ja vadītājs nav rekomendējis darbu aizstāvēšanai, 

tad darbu recenzē divi recenzenti. 

  



  

 8. Noslēguma darbu vērtēšana 

8.1. Darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Ja 

noslēguma darba vadītājs ir noslēguma komisijas priekšsēdētājs, tad laikā, kad tiek aizstāvēts šis 

noslēguma darbs, sēdes vadību pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai cits komisijas 

loceklis.  

8.2. Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē 

pēc visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējumu paziņo studentiem pēc sēdes beigām, 

nodrošinot vērtējuma konfidencialitāti. 

8.3. Noslēguma darba vērtēšanā ņem vērā: 

8.3.1. darba kvalitāti (tēmas aktualitāti, iepriekšējo pētījumu atziņu analīzi, 

inovāciju); 

8.3.2. darba autora ziņojumu (prasmi zinātniski, koncentrēti un argumentēti 

iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma 

virzienus); 

8.3.3. atbildes uz komisijas jautājumiem un prasmi diskutēt.  

 

9. Aizstāvēto noslēguma darbu uzglabāšana un arhivēšana 

9.1. Pēc darba aizstāvēšanas cietajos vākos iesieto eksemplāru uzglabā saskaņā ar LU 

lietu nomenklatūru un otru eksemplāru atdod studentam. 

9.2. No sekmīgi aizstāvētajiem darbiem LU Bibliotēka veido Noslēguma darbu 

bibliogrāfisko datubāzi IS ALEPH sistēmā, nodrošinot bibliogrāfisko aprakstīšanu, klasificēšanu 

un elektroniskās saites pievienošanu aprakstam. 

9.3. Noslēguma darbu bibliogrāfiskā datubāze ar anotācijām no LU portāla Bibliotēkas 

sadaļas pieejama ikvienam interneta lietotājam IS ALEPH sistēmā. Darbu pilnteksta versijas, 

izņemot tās, kuras fakultātes dekāns ir atļāvis nepubliskot, ir pieejamas, izmantojot LANET 

piešķirto lietotājvārdu un paroli.  

 

 



 

1. pielikums  

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

profesionālās maģistru studiju programmas Izglītības vadība 

direktoram profesoram Andrejam Geskem  

 

 

 

profesionālās maģistru studiju programmas Izglītības vadība 

2. semestra studenta  

Pētera Ciņa, stud. apl. Nr. 00010 

 

iesniegums 

 

 Lūdzu apstiprināt maģistra darba tematu „xx.xx.xxx”. 

 

 

Darba vadītāja: profesore Dr. sc. admin. Anna Bērziņa.  

 

 

 

                                                                                                             

Rīgā, 02.02.2014.  (personiskais paraksts) P.Cinis 

 

 

Saskaņots: (personiskais paraksts) Anna Bērziņa 02.02.2014. 

 

 

 

Apstiprinu: programmas direktors (personiskais paraksts) A.Geske 10.02.2014.   



2. pielikums  

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE 

IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU NODAĻA 
 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
 

 

 

MAĢISTRA  DARBS 
 

 

 

 

 

 

Autors: Pēteris Cinis 

Studenta apliecības Nr.: 00010 

Darba vadītāja: profesore Dr. Sc. admin. Anna Bērziņa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA 2013 



3. pielikums  

 

 

SATURS 

Apzīmējumu saraksts …………..……...……………………………………….. 4 

Ievads …………………………….…………………………………………….. 5 

1. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………….. 8 

    1.1. Apakšnodaļas nosaukums ...…………………………………………….. 8 

    1.2. Apakšnodaļas nosaukums ...…………………………………………….. 17 

    1.3. Apakšnodaļas nosaukums ...…………………………………………….. 21 

2. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………….. 30 

    2.1. Apakšnodaļas nosaukums ...…………………………………………….. 30 

    2.2. Apakšnodaļas nosaukums ...…………………………………………….. 40 

3. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………….. 49 

    3.1. Apakšnodaļas nosaukums ...…………………………………………….. 49 

    3.2. Apakšnodaļas nosaukums ...…………………………………………….. 52 

Rezultāti ………………………….…………………………………………….. 60 

Secinājumi ………………………..…………………………………………….. 66 

Izmantotā literatūra un avoti ……......………………………………………….. 70 

Pielikumi ……………………………………………………………………….. 80 

1. pielikums. Nosaukums ………...…………………………………………….. 80 

2. pielikums. Nosaukums ………...…………………………………………….. 83 

 

 



4. pielikums 

 

 Maģistra darbs „xxx x xxx” izstrādāts LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. 

 

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

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

 Autors: ________________________________ Pēteris Cinis 

   personiskais paraksts 

 

 

 Rekomendēju/nerekomendēju darbu aizstāvēšanai 

 Vadītāja: profesore Dr. sc. admin.  Anna Bērziņa ______________________________ 
        personiskais paraksts, datums 
 

 

Recenzents: …………………………………………….. 

 

 

 Darbs iesniegts Izglītības zinātņu nodaļā ___________________(datums) 

 Dekāna pilnvarotā persona: docente Rita Kiseļova ____________________________ 
         personiskais paraksts 
 

 

 

 

 Darbs aizstāvēts maģistra gala pārbaudījuma komisijas sēdē 

 ___________gada_____________________, protokols nr. _______________ 

 vērtējums _______________________________________________________ 

 Komisijas sekretāre: docente Rita Kiseļova ____________________________ 

        personiskais paraksts 



5. pielikums 

 

Tabulas paraugs 

 

3.1. tabula 

Kalibrēšanas taisnes uzņemšanas dati kopējai dzelzs jonu fotometriskai noteikšanai virszemes 

ūdeņos ar 1,10-fenantrolīnu 

Mērkolbas 

numurs 

VFe(II), std, 

ml 
Fe(II), 

mg/l 
A 

1. 0 0 - 

2. 1,0 0,10 0,058 

3. 2,0 0,20 0,120 

4. 4,0 0,40 0,236 

5. 6,0 0,60 0,351 

6. 8,0 0,80 0,468 

7. 10,0 1,00 0,580 

 

 

Attēla paraugs 

 

3.1. att. Kalibrēšanas taisne Fe(II) jonu fotometriskai noteikšanai ar 1,10-fenantrolīnu  

 ( = 510 nm, b = 3 cm) 
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