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Kā veikt pētījumu par dzīvokli 

Satura paraugs/piemērs: 

Ievads 

1. Izmantoto avotu apskats 

2. Īpašnieks un dzīvokļa iedzīvotāju raksturojums 

3. Dzīvokļa un tā atrašanās vietas raksturojums 

4. Izmaksu un ietaupījuma izpēte 

Secinājumi 

Izmantotie informācijas avoti 

Pielikumi 

 

 

Ievadā (skat. paraugu) raksturo svarīgākos norādītos punktus. 

1. nodaļā apraksta no kādiem avotiem iegūs informāciju. Tie varētu būt dažādi līgumi, rēķini, 

fotogrāfijas vai arī intervijas. 

2. nodaļā piemin, kas ir dzīvokļa īpašnieks, cik ilgi šajā īpašumā dzīvo. Kas ir citi šī dzīvokļa 

iedzīvotāji. Viņu nodarbošanās.  

3. nodaļā raksturo dzīvokļa atrašanās vietu. Iela. Kādi ievērojami vai apskates objekti atrodas 

dzīvokļa tuvumā. Kā izskatās dzīvojamā māja (cik stāvi, ķieģeļu/bloka), kurā gadā celta. Raksturot 

pašu dzīvokli (cik m
2
, cik istabu, apkure centrālā/malkas, ūdensapgāde). 

4. nodaļā apraksta un tabulās vai diagrammās attēlo, kāds ir dzīvokļa iedzīvotāju patērņš un izmaksas 

par ūdeni, siltumu, elektrību, atkritumiem, TV, telefonu un internetu u.c.(apsaimniekošana, 

renovācijas kredīts). Šajā nodaļā var arī aprakstīt to, kā un vai ir iespējams ietaupīt dzīvojot šajā 

dzīvoklī (izvēloties citu apsaimniekotāju, interneta piegādātāju u.tml.), ko varētu nākotnē darīt 

citādāk, lai uzlabotu sadzīves apstākļus, kas jau tiek darīts. 

Secinājumi tiek numurēti ar arābu cipariem. Četros secinājuma punktos īsi un kodolīgi vajadzētu izcelt 

galvenos atklājumus un atziņas par darbu. 

Izmantotajos informācijas avotos alfabēta secībā sakārto darbā izmatotos avotus. 

Pielikumos var iekļaut arhīva vai citu dokumentu kopijas, kartes, fotogrāfiju kopijas.  

 

Protams, NAV jāmin precīzs dzīvokļa numurs. 
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Kā veikt pētījumu par dzimtas māju 

Satura paraugs/piemērs: 

Ievads 

1. Izmantoto avotu apskats 

2. Mājas īpašnieki un iedzīvotāji 

3. Īpašuma apraksts 

4. Īpašuma vēsturiskā un mūsdienīgā izpēte 

Secinājumi 

Izmantotie informācijas avoti 

Pielikumi 

Ievadā (skat. paraugu) raksturo svarīgākos norādītos punktus. 

1.nodaļā aprakstīt/ minēt no kādiem avotiem iegūs informāciju, kādi izpētes materiāli darbā tiks 

izmantoti, piem., mājas grāmatas ieraksts, fotogrāfijas, intervijas, līgumi u.c. 

2.nodaļā raksturo, kas ir īpašnieks, ar ko nodarbojas; kā īpašums izskatās šobrīd, mantots vai pirkts; 

raksturot citus mājas iedzīvotājus un viņu nodarbošanos. 

3.nodaļā veic ģeogrāfisko raksturojumu (atrašanās vieta pilsētā vai laukos; kādi citi ievērojami objekti, 

kas atrodas mājas tuvumā). 

4.nodaļā veic vēsturisko izpēti 

o tā brīža (mājas celtniecības/ pirkšanas) vēsturiskās situācijas raksturojums, piem., valdība 

deva īpašu rīkojumu; īpašas atlaides zemes iegādei u.c.; 

o kā un kad īpašums ieguvis nosaukumu; 

o kam piederēja īpašuma tiesības; vai bijuši vairāki īpašnieki; 

o par cik pirkts, no kā pirkts; cik liela platība iegādāta / kā celts, kādi būvmateriāli izmantoti; 

o vai īpašums ticis zaudēts (deportācijas, karš); kā atgūts; 

o raksturot citas ēkas, kas atradās/atrodas īpašumā; 

o Raksturot dzīvojamo māju (cik istabas, m
2
, kādas palīgtelpas bija mājā). 

īpašuma mūsdienu raksturojums 

o cik izmaksā īpašuma uzturēšana (zemes nodoklis, īpašuma nodoklis); 

o kas apsaimnieko īpašumu tagad; kāda radniecība ar sākotnējo īpašnieku; 

o raksturot apkures un ūdens aprīkojumu (krāšņu/centrālā apkure, ūdens apgāde) u.c. 

 Secinājumi tiek numurēti ar arābu cipariem. Četros secinājuma punktos īsi un kodolīgi vajadzētu 

izcelt galvenos atklājumus un atziņas par darbu. 

 Izmantotajos informācijas avotos alfabēta secībā sakārto darbā izmatotos avotus. 

 Pielikumos var iekļaut arhīva vai citu dokumentu kopijas, kartes, fotogrāfiju kopijas.  
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Ievada paraugs par dzimtas mājas / dzīvokļa izpēti 

5-7 teikumos pamato kāpēc darba autors šādu pētījumu veiks, kāpēc tas ir svarīgi un nozīmīgi. Motivē 

temata izvēli, pamato pētījuma  aktualitāti un nozīmi. 

Darba tēma. Šeit raksta tādu pašu nosaukumu kāds ir darba titullapā. 

Darba mērķis. Viens teikums kurā formulēts tas, kas tiks atspoguļots darba saturā. 

Izpētot savas dzimtas mājas/ dzīvokli, noskaidrot iespējas kā ... 

Darba uzdevumi:  

1. Izpētīt ... 

2. Analizēt... 

3. Izveidot aprakstu par... 

4. Iepazīties ar ... 

5. Meklēt un apkopot informāciju par ... 

6. Intervēt (ko?)... 

7. Veikt secinājumus par iegūtajiem datiem. 

8.  

Pētījuma jautājums: izpētīt un iegūt datus par dzimtas mājām/dzīvokli. 

Pētījuma priekšmets:  tas, kas tiks pētīts. Dzimtas mājas „..” / dzīvoklis 

Pētījuma bāze:  tas, no kā dati tiks iegūti, kādi materiāli tiks pētīti 

 ģimenes locekļu liecības un atmiņas, 

 saruna ar .... Vanagu, / atmiņu stāstījums 

 ģimenes foto, dokumenti, 

  

Darbā izmantotās metodes: 

 informācijas meklēšana un apkopošana, 

 intervēšana, 

 foto un rakstīto dokumentu pētīšana  

 

Darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem, 5 izmantotajiem informācijas 

avotiem un 3 pielikumiem. Darbā ir 6 attēli un 2 tabulas.  
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Kā veikt pētījumu par dzimtu 

Vislabāk raksturot vienu personu no dzimtas 

 Dzimšana  

o kad (gads, datums), kurā vietā;  

o raksturot tā laika iezīmes, situāciju (Pēc kara, kara laikā). 

 Ģimenes raksturojums 

o vecāki (vārds, uzvārds, dzīves dati, nodarbošanās); 

o cik bērnu ģimene, kurš pēc skaita dzimis; 

o brāļi, māsas (vārdi, uzvārdi, dzīves dati). 

 Bērnība 

o kur un kā pavadīta; 

o kādi draugi.  

 Skolas gadi 

o kur mācījies (skolas nosaukums); 

o kad (laiks, no kura līdz kuram, kad beidzis skolu); 

o kas skolā padevās, patika, skolotāji, draugi; 

o kādu profesiju apguvis. 

 Darba gaitas 

o kur strādājis (darba vietas precīzs nosaukums); 

o kad strādājis (laiks no kura līdz kuram); 

o par ko strādājis (profesija, pienākumi). 

 Dzīves vietas maiņa (ja tāda ir bijusi) 

o kad un no kurienes - uz kurieni pārcēlies; 

o iemesls (kāpēc pārcēlies). 

 Laulība 

o vīra/sievas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās; 

o kā iepazinās, kad apprecējās; 

o kad dzima bērni (vārdi, uzvārdi, nodarbošanās). 

 Hobiji 

o raksturot. 

 Apbalvojumi 

o kad, par ko, apbalvojuma nosaukums. 

 

Būtu ieteicams izveidot raksturojamās personas dzimtas koku. To var veikt adresē www.geni.com 

vai citā līdzīgā tīmekļa vietnē, piem., http://www.myheritage.lv/ u.c. 

Informācijas iegūšanai ieteicams:  

 izmantot dažādus skenētus dokumentus, kas saistīti ar pētāmo personu, piem., dzimšanas 

apliecības, laulības apliecības, skolas liecības, diplomi u.c. 

 veikt interviju ar pašu cilvēku, ar tuviniekiem, ar darba biedriem, skolotājiem.  

  

http://www.geni.com/
http://www.myheritage.lv/
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Intervijai jāgatavojas laicīgi. Izveido intervijas protokolu, ko pievieno pielikumā. Interviju 

iekļauj arī informācijas avotu sarakstā. 

 

Intervijas paraugs 

Intervijas nolūks – Pierakstīt Emmas Radziņas atmiņas par Kaupužu ģimenes dzīves notikumiem 

laika posmā no xxxx līdz xxxx.gadam. 

Intervējamais (vārds, uzvārds, nodarbošanās) _________________________ /paraksts/  

Intervēja (vārds, uzvārds, nodarbošanās) _____________________________ /paraksts/  

Jautājumi: 

1. jautājums _______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2.  jautājums _______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Madonā 

20 __. gada  _.           Paldies! 

 

 Tekstā vai pielikumā var pievienot fotogrāfijas. Fotogrāfijas ievieto tekstā ar nosaukumu attēli. 

Attēlus numurē visā darbā. Tekstā jābūt  norādei (1.attēls. Latvija)  

Arī diagrammas, shēmas, zīmējumi ir attēli. 

 

1. attēls Latvija (A. Kārkliņa foto) (atsauce uz literatūras avotu un/vai fotogrāfijas autoru) 

 

 Ja nepieciešams, darbam pievieno pielikumus, bet tekstā jābūt norādēm uz to. 

 Elzas Kaupužas skolas liecība (skat. 1.pielikumu). 

 Pielikumus numurē, uzraksta nosaukumu. Pielikums nr 1. Elzas Kaupužas liecība 

 

 

Labākai šī jautājuma izpratnei vari izlasīt arī  

http://www.roots-saknes.lv/Research/Dzimtu_vestures_petisana.htm 

http://www.ciltskoki.lv/ 

http://lvva-raduraksti.lv/ 

  

http://www.roots-saknes.lv/Research/Dzimtu_vestures_petisana.htm
http://www.ciltskoki.lv/
http://lvva-raduraksti.lv/
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Ievada paraugs par dzimtas izpēti 

5-7 teikumos pamato kāpēc darba autors šādu pētījumu veiks, kāpēc tas ir svarīgi un nozīmīgi. Motivē 

temata izvēli, pamato pētījuma  aktualitāti un nozīmi. 

Darba tēma. Šeit raksta tādu pašu nosaukumu kāds ir darba titullapā.  

Liepiņu dzimta liktenis laikmeta griežos. Dzimta no Aiviekstes upes krastiem 

Darba mērķis. Viens teikums kurā formulēts tas, kas tiks atspoguļots darba saturā. 

Izpētīt E.Kļaviņa dzīves gājumu 

Darba uzdevumi:  

1. Izpētīt ... 

2. Analizēt... 

3. Izveidot aprakstu par... 

4. Iepazīties ar ... 

5. Izveidot dzimtas koku tīmekļa vietnē www.geni.com 

6. Meklēt un apkopot informāciju par E.Kļaviņa dzimtu 

7. Intervēt ... 

8. Veikt secinājumus par iegūtajiem datiem. 

Pētījuma jautājums:  

Izpētīt un iegūt datus par dzimtas vēsturi. 

Pētījuma priekšmets:  tas, kas tiks pētīts.  

E. Kļaviņa dzimta 

Pētījuma bāze:  tas, no kā dati tiks iegūti, kādi materiāli tiks pētīti 

 ģimenes locekļu liecības un atmiņas, piezīmes 

 saruna ar .... Vanagu, / atmiņu stāstījums 

 ģimenes foto, dokumenti, 

  

Darbā izmantotās metodes: 

 informācijas meklēšana un apkopošana, 

 intervēšana, 

 foto un rakstīto dokumentu pētīšana 

Darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem, 5 izmantotajiem informācijas 

avotiem un 3 pielikumiem. Darbā ir 6 attēli un 2 tabulas.  
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Mācību pētnieciskā darba tehniskais noformējums: 

 Darbu sagatavo datorsalikumā uz A4 formāta baltas papīra lapas, Times New Roman fontā 

ar 1,5 intervālu starp rindām; 

 tekstā burtu izmērs 12, virsrakstos 16, apakšvirsrakstos 14 punkti. Teksts jānoformē melnā 

krāsā; 

 darbus noformē vienā lapas pusē, ievērojot šādas atkāpes: no kreisās malas 3cm, no labās 

1cm, no augšās un apakšas 2 cm; 

 lapuses numurē ar arābu cipariem lapas apakšā pa vidu. Titullapu, satura rādītāja un 

pielikuma lapu nenumurē, bet kopējā lappušu skaitā ietver.  

Darbā  nedrīkst būt aizkrāsojumu vai cita veida labojumi. 

Darba lapas neliek atsevišķos plastikāta vāciņos. 

Darbs jāraksta pareizā literārā valodā. 

Neatkarīgi no pētījuma formas, darbā ir jābūt: 

 titullapai; 

 saturam ar lappušu norādēm; 

 ievadam, kurā noteikti norādīts darba mērķis, uzdevumi un pētījuma jautājums; 

 satura izklāstam jeb darba pamatnodaļām, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas; 

 secinājumiem; 

 izmantoto avotu sarakstam; 

 pielikumam (nav obligāti). 
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Paraugs titullapas noformēšanai. 

 

Madonas pilsētas 1. vidusskola 

 

 

SĪPOLU AUDZĒŠANA 

Pētnieciskais darbs bioloģijā 

 

 

 

Darba autore: 

Elīna Zaķe 

8.a klase 

 

Darba vadītāja: 

Elza Straume 

Madonas pilsētas 1.vidusskolas  

bioloģijas skolotāja 

 

 

 

 

 

 

Madona, 2016
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Paraugs satura rādītāja noformēšanai. 

 

 

SATURS 
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Pamatteksta noformējuma paraugs. 

1. NODAĻAS VIRSRAKSTS 

Rindkopas pirmā atkāpe. Rindkopas pirmā atkāpe. Rindkopas pirmā atkāpe. Rindkopas pirmā 

atkāpe. Rindkopas pirmā atkāpe. 

1.1 Apakšnodaļas virsraksts 

Aiz apakšvirsrakstiem punktu neliek. Aiz apakšvirsrakstiem punktu neliek. Aiz apakšvirsrakstiem 

punktu neliek. 

 


