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Kvalifikācijas darba 

izstrādāšanas metodiskie norādījumi 
 

Noslēguma darba saturs un kvalitāte 

Kvalifikācijas darba saturs un kvalitāte apliecina, ka studējošais ir sasniedzis Latvijas 

izglītības klasifikācijā noteiktās Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras kompetenci- 

Eiropas/Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI/LKI) – 5.līmenis (students spēj formulēt, 

aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un 

izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas 

attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā). 

(Saskaņā ar Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr. 322 ,,Noteikumi par Latvijas 

izglītības klasifikāciju’’.)  

 

Kvalifikācijas darba mērķis un uzdevumi 

Mērķis: 

Studenta profesionālās kompetences attīstība un pilnveide, specializējoties atbilstoši 

kvalifikācijas jomai, balstoties uz studijās apgūtajām zināšanām, prasmēm un kompetenci. 

Uzdevumi: 

Novērtēt kvalifikācijas darba autora studiju rezultātus, to atbilstību studiju 

programmai un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. 

 

Kvalifikācijas darba tematika un pamatprincipi 

▪ Tematu un tajā risināmās problēmas var izvēlēties no katedras piedāvātajiem tematiem 

vai pieteikt un formulēt pats autors sadarbībā ar darba vadītāju. 

▪ Problēmai jābūt aktuālai, ievērojot darba tirgus vajadzības. 

▪ Noslēguma darba izstrādi studējošais veic patstāvīgi, godprātīgi, ievērojot trešo 

personu tiesības un intereses, norāda visas atsauces uz darbā izmantotajiem avotiem. 

Informāciju izmanto tikai pētījumam nepieciešamajā apjomā; personas datus un 

juridisko personu nosaukumus, dzīves vai atrašanās vietas anonimizē vai kodē. 

Studējošais ievēro darba vadītāja norādījumus. 

 

Kvalifikācijas darba nosaukums  

▪ Atbilst studiju programmai. 

▪ Iespējami īss ( 7 vārdi +/- 2), bet precīzi un pilnīgi atspoguļo darba saturu. 

▪ Katram nosaukumā iekļautajam vārdam jāatbilst mūsdienu zinātniskajai 

terminoloģijai. 

▪ Nosaukumam jābūt saprotami pārtulkojamam svešvalodās (angļu, vācu, krievu u.c.). 

▪ Galīgo nosaukumu pēc sekmīgas darba aizstāvēšanas ieraksta diploma pielikumā. 
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Kvalifikācijas darba apjoms 

Kopējais apjoms ir apmēram 30 - 35 lpp., neieskaitot pielikumus. 

 

Kvalifikācijas darba struktūra 

▪ Titullapa (skat.1. pielikumu) 

▪ Anotācija (skat.2.pielikumu) 

▪ Abstract (skat.2.pielikumu) 

▪ Saturs 

▪ Ievads 

▪ Pētījuma tematam atbilstošās literatūras apskats (var būt sadalīts apakšnodaļās) 

▪ Secinājumi (teorētiskās daļas) 

▪ Pētījuma praktiskā (empīriskā) daļa 

▪ Pētījuma rezultāti 

▪ Secinājumi 

▪ Bibliogrāfija 

▪ Pielikumi 

▪ Galvojums (skat.3.pielikumu) 

 

Kvalifikācijas darba ievads 

Jāietver: 

▪ Problēma un tās aktualitātes raksturojums. 

▪ Informācija par darba autoru- formālā un neformālā izglītība, profesionālā pieredze. 

▪ Autora motivācija pētīt izvēlēto problēmu. 

▪ Pētījuma mērķis. 

▪ Pētījuma jautājumi (no  viena līdz trim) vai pētījuma hipotēze. 

▪ Pētījuma uzdevumi. 

▪ Pētījuma metodes. 

▪ Pētījuma norises vieta. 

▪ Pētījuma posmi, laiks un dalībnieki. 

 

Literatūras apskats (kvalifikācijas darba teorētiskā daļa) 

▪ Konkrēts virsraksts. 

▪ Jāizmanto publikācijas par zinātnisko pētījumu rezultātiem un speciālo literatūru. 

Neizmantot populārzinātniskus materiālus. 

▪ Jāizmanto jaunākās publikācijas, rakstus. 

▪ Literatūras avoti- ne mazāk kā 15, iekļaujot ārzemju  autoru publikācijas par 

veiktajiem pētījumiem pēdējo 5 līdz 10 gadu laikā. 

▪ Teorētiskās daļas saturam jāatbilst kvalifikācijas darba mērķim un pētījuma 

jautājumiem. 

▪ Obligāta atsauču lietošana izmantotajiem literatūras avotiem, atbilstoši to noformējot 

(skatīt sadaļu –Atsauču noformēšana). 

▪ Secinājumi par teorētisko daļu – atbilstoši mērķim, pētījuma jautājumiem un 

uzdevumiem. 

 

Kvalifikācijas darba praktiskā (empīriskā) daļa 

▪ Konkrēts virsraksts. 

▪ Ievads, kurā ietverts pētījuma mērķis, pētījuma jautājums  un uzdevumi. 

▪ Jāraksturo pētījuma norises vieta, dalībnieki (respondenti), pētījuma metodes. 

▪ Jāatspoguļo pētījuma rezultāti (tabulās un attēlos). 
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▪ Jāformulē secinājumi. 

 

Secinājumi  

▪ Secinājumiem jāsatur atbildes uz visiem pētījuma jautājumiem. 

▪ Secinājumus strukturē 5 līdz 7 punktos.  

 

Darba valoda 

▪ Kvalifikācijas darbs jāizstrādā latviešu valodā, izmantojot zinātniskās valodas stilu. 

▪ Darbam jāatbilst literāri rediģēta teksta prasībām. 

 

Kvalifikācijas darba noformējums 

▪ Pamattekstu raksta-Times New Roman, burtu lielums-12 pt. 

▪ Attālums no lapas kreisās malas 30 mm, no pārējām – 20 mm.  

▪ Pamattekstu rakstot, jāievēro:  

-intervāls starp rindām 1,5; 

- atstarpe  (pirms=0; pēc=0); 

- rindkopas jāraksta ar atkāpi (pirmā rindiņa). 

 

Nodaļas un apakšnodaļu noformējums 

▪ Nodaļu virsrakstiem burtu lielums- 14 pt vai 16 pt (treknraksts). 

▪ Apakšnodaļu virsrakstiem burtu lielums- 12 pt. 

▪ Nodaļa jāraksta jaunā lapā. 

 

Atsauču noformēšana 

Atsauci uz izmantoto literatūru jānoformē apaļās iekavās, norādot izmantotā literatūras avota 

autoru un gadu  vai nosaukumu un gadu.  

Piemēri 

▪ Pārtikas piedevas ir substances, ko pievieno pārtikas produktiem, lai saglabātu vai 

uzlabotu to kvalitāti (Turner, Kemp, 2010). 

▪ Lai apstiprinātu jaunu pārtikas piedevu, jābūt toksikoloģiskiem, administratīviem, kā 

arī tehniskiem datiem un atsaucēm (European Commission Health, 2011). 
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Tabulu noformēšana 

1.tabula 

 

Aprūpes līmeņi 

 

Mēnesis I II III IV 

Februāris 21 424 277 35 

Marts 27 453 308 32 

Aprīlis 18 369 256 27 

Maijs 37 322 218 8 

Jūnijs 17 233 215 19 

Jūlijs 30 276 174 12 
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Attēlu noformēšana 

 

1.att.Aprūpes līmeņi 

 

Kvalifikācijas darbā attēli ir: 

▪ diagrammas; 

▪ shēmas, zīmējumi; 

▪ fotoattēli. 

Attēli tiek numurēti un tekstā uz tiem ir atsauce (skat. 1.att.). 

Darba teorētiskajā daļā un pētnieciskajā daļā attēli nedrīkst būt krāsaini, bet to noformējumā 

jāizmanto melnais un pelēkie toņi.  

Pielikumā attēli drīkst būt krāsaini. 

 

Bibliogrāfijas noformēšana 

Grāmata  
Autors, A. (gads). Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevējs.  

Autors, A., & Autors, B. (gads). Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevējs.  

Autors, A., Autors, B., & Autors, C. (gads). Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevējs. 

Paraugs: 

1. Purviņš I. (2011). Praktiskā farmakoloģija. Otrais izdevums. Rīga: Farmserviss. 

2. Biksone G.,& Behmanis A. (2016).  Solis pa solim pacientu konsultēšanā. Trešais,   

papildinātais un pārstrādātais izdevums. Rīga: SIA Aptieku apvienība. 

 

Rakstu noformēšana 

▪ Autors, A., & Autors, B. (gads). Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums, sējuma 

numurs (izdevuma numurs), lappuses.  

▪ Ja rakstam ir elektroniskās identifikācijas numurs (DOI), tas tiek norādīts pēc lpp.  

           Autors, A., & Autors, B. (gads). Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums, sējuma 

numurs (izdevuma numurs), lappuses. DOI: https://doi.org/xx.xxx/yyyy  

Ja raksts pieejams elektroniskā izdevumā, bet tam nav DOI numura, tiek norādīta saite. 

Latviešu avotiem pirms saites raksta Pieejams, avotiem citā valodā - Retrieved from.  
Autors, A., & Autors, B. (gads). Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums, sējuma numurs 

(izdevuma numurs). Pieejams: http://www.someaddress.com/full/url/ 
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Paraugs  

 
1. International Federation of Professional Aromatherapists. (2013). Guidelines for 

Aromatherapists working with pregnant clients. Retrieved from 

https://naha.org/assets/uploads/PregnancyGuidelines-Oct11.pdf  

2. Logins R.,& Vinogradova V.(2018). Pacients ar onkoloģisku slimību. Kāda ir psihiatra un 

psihoterapeita loma?.Pieejams https://www.doctus.lv/2018/11/pacients-ar-onkologisku-

slimibu-kada-ir-psihiatra-un-psihoterapeita-loma. 

3. Pettijohn K. A., & Gabriel A. (2018). RadvanskyWalking through doorways causes 

forgetting: active and passive interaction.  European Journal of Cognitive Psychology, 

30 (4), 771-777. DOI: 10.1080/20445911.2018.1540492 

 

Darba iesniegšana vērtēšanai  

▪ Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms priekšaizstāvēšanas  pabeigtu kvalifikācijas darbu 

elektroniski nosūta darba vadītājam . 

▪ Darbu  iesien 2 eksemplāros (cietajos vākos un iesietu spirālē) tikai pēc 

priekšaizstāvēšanas.  Kvalifikācijas darba autors un darba vadītājs paraksta abus 

iesietos eksemplārus. 

▪ Kvalifikācijas darba autors abus eksemplārus iesniedz katedrā saskaņā ar 

kvalifikācijas darba izstrādes grafiku. 

▪ Kvalifikācijas darba autors  nosūta katedras vadītājam  kvalifikācijas darbu 

elektroniski (pdf formā) pārsūtīšanai recenzentam. 

▪ Pirms aizstāvēšanas darba autors iepazīstas ar darba recenziju, sagatavo atbildes uz 

recenzenta jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.pielikums 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 

ĀRSTNIECĪBAS UN FARMĀCIJAS KATEDRA 

vai 

VESELĪBAS APRŪPES KATEDRA 

Studiju programma Ārstniecība (41721)  ar ārsta palīga kvalifikāciju  

Studiju programma Ārstniecība (41721)  ar vecmātes kvalifikāciju 
Studiju programma Māszinības (41723)  ar māsas kvalifikāciju 

Studiju programma Farmācija (41725)  ar farmaceita asistenta  kvalifikāciju 

 

 

 

 

 
KVALIFIKĀCIJAS DARBS 

 

NOSAUKUMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba autors: 

(vārds, uzvārds) 

_________________ 

(paraksts) 

gads, datums, mēnesis 

 

Darba vadītājs: 

(vārds, uzvārds) 

__________________ 

(paraksts) 

 

gads, datums, mēnesis 

 

 

Rīga 20__ 
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2. pielikums 

 

Anotācija 
Saulīte I. (2019).Nosaukums. Kvalifikācijas darbs. Darba vad…., lektors ……… 

Rīga: Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, … lpp., … att., … tab., bibl. nos. 

latviešu, angļu un krievu val.  

Darbs sastāv no ievada, … daļām, secinājumiem un … pielikumiem.  

Darba mērķis: noskaidrot...... 

Materiāls un metodes. Darbā tika izmantota kvalitatīvā pētniecības metode: daļēji strukturēta 

intervija. Pētījumā tika intervēti.....farmaceiti....farmaceita asistenti un  ......dermatologi 

Rezultāti 

 

Secinājumi 

 

 

Abstract 
Saulīte I. (2019). Title. Scientific adviser:……, lecturer ….. 

Riga: Riga 1st Medical College of the Uneversity of Latvia,....pp.,....fig.,...tab.,...sources in 

latvian, english and russian languages.  

The work consists of an introduction, ...parts.,conelusions and...appendixes. 

 

Aim  

 

Materials  and methods 

 

Results 

 

Conclusions  
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3. pielikums 

Galvojums 

 

Visi šajā darbā izmantotie avoti norādīti literatūras sarakstā vai darba tekstā. Visa 

veida informācijai (idejām, atziņām, atreferējumiem, citātiem, autora agrākajiem pētījumiem, 

attēliem, tabulām, datiem, faktiem u.c.), kas iegūta no minētajiem avotiem, darbā un tā 

pielikumos dotas atsauces uz izmantoto avotu. Uz visiem pielikumiem dotas atsauces darba 

pamatdaļā. 

Darba daļām, kuras nav izstrādātas patstāvīgi, bet sadarbībā ar citiem, norādīti līdzautori. 

 

Autora paraksts  

Datums  

 

 

 

 

 

 


