
Banku augstskolas asociētā profesore

Līga Peiseniece

06.11.2019.

1



Pētīt ir interesanti - tā ir 
iespēja 
uzzināt vairāk par izvēlēto 
tēmu, 
attīstīt ekspertīzi kādā jomā 
un 
attīstīt prasmes, kas 
nepieciešamas nākotnes 
darbā. 
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Nākotnes darbā 
nepieciešamās 

prasmes 
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Kas ir vajadzīgs, lai uzrakstītu lielisku ZPD? 
• Zināt, ko pētīt 

• Būt pārņemtam, aizrautīgam

• Zināt, kā rakstīt

• Drosme jautāt

• Skaidrība par datu iegūšanu

• Laiks

• Padomdevējs – skolotājs

• Konsultants

• Sabiedrotie – vecāki, brāļi, māsas, 
draugi, klasesbiedri

24. lpp.
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Kas būtu jāizlasa
• Vadlīnijas darba izstrādei

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_v
adlinijas.pdf

• Konferences nolikums

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20190821_zpd_k
onf_nolikums.pdf

• 2020.gada 28.februārī – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu 
konferences Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī;

• 2020.gada 3. un 4.aprīlī – valsts zinātniskās pētniecības darbu 
konference Rīgā.

• 5
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Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības 
darbu konferences rezultāti
2018./2019.gada rezultāti

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20190415_zpd_r
ezultati.pdf
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I pakāpe

• Veselības aprūpes pieejamība atkarībā no nodokļu nomaksas 
sabiedrības taisnīguma izpratnes kontekstā

• Suvenīru pārdošana ar video blogeru simboliku kā naudas pelnīšanas 
veids Latvijā

• Vispārējā pamatienākuma būtība un ieviešanas iespējas Latvijā
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II pakāpe

• Ātro kredītu problēma Latvijā

• Reklāmu veidi, funkcionalitāte un priekšrocības trīs populārākajos 
sociālajos tīklos ”Facebook”, “Instagram” un “Twitter ” 

• Tūrisms kā Saulkrastu novada sociāli ekonomiskās attīstības 
veicinātājs

• Finansējuma ietekme uz Latvijas sporta nozares attīstību

• Apģērbs un sociālie tīkli: jauniešu patēriņa ieradumi

8



III pakāpe

• "Park&Ride" jeb stāvparku sistēma kā transporta problēmu 
risināšanas veids Rīgā

• Kriptovalūtu radītās problēmas un ieguvumi.

• Latvijas Koka būvniecības klastera ietekme uz uzņēmumu 
saimnieciskās darbības efektivitāti un konkurētspēju

• Elektroauto mērķtirgus iespēju nodrošinājums Rīgā

• Kurzemes reģiona veselības aprūpes iestāžu interneta vietņu satura 
un funkcionalitātes izvērtējums komunikācijas uzlabošanai
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Mans ZPD piemērs 
Ar medicīnu saistīto Latvijas
jaunuzņēmumu analīze

Atslēgas vārdi:
jaunuzņēmums
inovācijas medicīnā
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Ir svarīgi zināt, kā uzrakstīt labu ZPD!
Vērtēšanas kritēriji (1)

1.Zinātniskās pētniecības darba loģika (maks. 10 punkti)

2.Zinātniskās pētniecības darba oriģinalitāte

10 punkti  –pētījumam ir gan novitāte, gan tā rezultāti ir praktiski 
pielietojami
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Vērtēšanas kritēriji (2)
3.Zinātniskās pētniecības darba koncepcija –maksimums 15 punkti 

3.1.Pētījuma problēmas apraksts un pamatojums

3 punkti –problēma ir skaidri aprakstīta, un tai ir sniegts pamatojums 

3.2.Pētījuma aktualitātes pamatojums

3 punkti –pamatojums par pētījuma problēmas un risināmo jautājumu 
aktualitāti ir izvērsts un labi argumentēts

3.3.Pētījuma mērķis

3 punkti  –pētījuma mērķis ir skaidri formulēts, tas ir atbilstošs pētījuma 
problēmai un sasniedzams
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Vērtēšanas kritēriji (3)

3.4.Pētījuma uzdevumu formulējums

3 punkti –pētījuma uzdevumi ir formulēti skaidri un atbilstoši pētījuma 
mērķim, kā arī tie aptver visas nepieciešamās darbības

3.5.Pētījuma jautājuma un/vai hipotēzes formulējums un tā kvalitāte

3 punkti –pētījuma jautājuma formulējums ir analītisks, atbilst pētījuma 
mērķim un ir izpētāms. Vai arī–hipotēze ir pamatota un pārbaudāma ar 
izvēlētajām metodēm
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Vērtēšanas kritēriji (4)
4.Literatūras apskats (teorētiskais pamatojums) –maksimums 10 
punkti

4.1.Literatūras apskata struktūra 

3 –demonstrē izpratni par galvenajiem ar pētījuma tematu saistītajiem 
konceptiem un to saistību, atklāj pētījuma loģiku un saskan ar 
pētījumam izvirzīto mērķi un pētījuma jautājumu un/vai hipotēzi

4.2.Literatūras apskata teksta kvalitāte

4 –teorētiskais materiāls ir analizēts augstā līmenī, tekstā katrai idejai ir 
izvērsta argumentācija, iekļaujot gan argumentu apstiprinošas tēzes, 
gan kritiku; ir labi veidota nodaļas iekšējā struktūra un loģika
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Vērtēšanas kritēriji (5)

4.3.Literatūras apskata rakstīšanā izmantotās literatūras kvalitāte

3 punkti –izvēlētā literatūra apliecina izpratni par pētījuma tematam 
atbilstošajiem nozīmīgākajiem darbiem un autoriem; izmantota jaunākā 
tematam atbilstošā literatūra un empīriskie pētījumi u.c. 
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Vērtēšanas kritēriji (6)

5.Metodes apraksts un pamatojums –maksimums 10 punkti

6.Rezultātu analīze un secinājumi –maksimums 15 punkti

6.1.Rezultātu analīze/ interpretācija  - maksimums 10 punkti

6.2.Secinājumi 

5 punkti  –secinājumi ir analītiski, izriet no iegūto rezultātu analīzes un 
interpretācijas un sniedz pilnīgas atbildes uz izvirzītajiem pētījuma 
jautājumiem vai hipotēzēm
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Vērtēšanas kritēriji (7)

7.Pētījuma ētika –maksimums 2 punkti

Piezīme: Ja ZPD šajā kritērijā saņem vērtējumu 0, tad darbs netiek 
vērtēts un netiek virzīts konferencei
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Vērtēšanas kritēriji (8)

8.Zinātniskās pētniecības darba teksta noformējums –maksimums 8 
punkti

8.1.Izmantotās un citētās literatūras saraksta un bibliogrāfisko norāžu 
noformējums

8.2.Atsauču lietojums un noformējums

8.3.Darba noformējums

8.4.Pareizrakstība

Piezīme: Ja ZPD šajā kritērijā saņem vērtējumu 0, tad darbs netiek 
vērtēts un netiek virzīts konferencei
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Vidusskolu labā prakse ZPD vadīšanā

• https://www.l3v.lv/macibas/zpd

• http://8vsk.liepaja.edu.lv/wp-content/uploads/2017/12/ZPD-
ieteikumi.pdf

• http://www.o1vsk.lv/uploads/file/noteikumi/ZPD_izstraades_not%20
.pdf

• https://r6vsk.lv/zpd/pamacibas/
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Pētījuma gaita

Rezultātu 
analīzei

Materiālu 
vākšana

Literatūras 
analīze

Ievads
Pētījuma 
veikšana
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Ievada rakstīšana

• pamato temata izvēli;

• paskaidrota temata aktualitāte; 

• paskaidrota pētījuma problēma; 

• tiek formulēts darba mērķis 

• tiek formulēts pētījuma jautājums vai hipotēze. 

• tiek formulēti veicamo darba uzdevumi.
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Materiālu vākšana
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Inovāciju veidi (I) (OECD, Oslo Manual, 1992)

• Produkta inovācija - jauna vai pilnveidota produkta, t.sk. 
pakalpojuma, radīšana.

• Procesa inovācija - ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas 
procesa izveide, kas ļauj iegūt papildu pievienoto vērtību.
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Literatūras analīzei



Inovāciju veidi (I) (OECD, Oslo Manual, 1992) 

• Organizatoriskā inovācija –

• vadības sistēmas efektivitātes veicināšana (piemēram, optimizēta 
dažādu atskaišu un pārskatu sniegšana, uzlabota iekšējās kontroles 
sistēma)

• sadarbības tīklu optimizēšana (piemēram, sadarbības ar klientiem 
uzlabošana pateicoties jauninājumiem klientu vajadzību izpētē un 
nodrošināšanā)

• Mārketinga inovācija - Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga 
metodes, t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai 
iepakojumā, bet arī produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas 
cenu politikā.

26
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Inovāciju veidi (II) (P.Trott )

• Produkta inovācija

• Procesa inovācija

• Organizatoriskā inovācija

• Vadīšanas inovācija

• Ražošanas inovācija

• Mārketinga inovācija

• Pakalpojuma sniegšanas inovācija

Avots: P.Trott,  Innovation Management and New Product 
Development
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Inovāciju veidi (Tidd, 2009)

• Produkta inovācija – izmaiņas produktos

• Procesa inovācija – izmaiņas produktu radīšanā un izplatīšanā

• Pozīcijas inovācija – izmaiņas produkta pielietojumā

• Paradigmas inovācija – izmaiņas domāšanas veidā. 

Avots: www.managing-innovation.com
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http://www.managing-innovation.com/


Jaunuzņēmuma jēdziens un darbības principi

Jaunuzņēmums — kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, 
kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un 
inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību;

inovatīvs produkts — prece vai pakalpojums ar augstu pievienoto, 
citstarp tehnoloģisko, vērtību, kas nodrošina noteiktas jaunas preces vai 
pakalpojuma attīstību vai arī esošas preces vai pakalpojuma būtisku 
uzlabojumu

/Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums/

https://likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-
likums /

Literatūras analīzei

29

https://likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-likums%20/


Literatūras analīzei
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Jaunuzņēmuma jēdziens un darbības principi

Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēma 

https://em.gov.lv/files/attachments/R.Aleksejenko_startup_20.02.pdf

https://em.gov.lv/files/attachments/STARTUP-FAKTI-
EKOSISTEMA_20.02.jpg

Latvijas jaunuzņēmumu vide 

https://startuplatvia.eu/database/latvia-based-startups

Healthtech

Literatūras analīzei
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Jaunuzņēmuma attīstība

Baltijas valstu jaunuzņēmumu
vide (2019 un 2018) 

dinamikas novērtēšanai

https://startuplatvia.eu/files/reso
urces/resource_file/Baltic%20Star
tup%20Mag%202019_0.pdf

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/a
ttachments/1-startup-mag-
preview.pdf

Literatūras analīzei
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Avots: https://news.un.org/en/story/2015/12/519172-sustainable-
development-goals-kick-start-new-year

Aktualitātes pamatojumam
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Pasaules aktualitātes

• Pasaules aktualitātes –
darbaspēka kustība,  dizaina 
domāšanas metodes, biznesa 
procesu automatizācija 
uzņēmumos, nākotnes 
profesijas, kiberdrošības riski,  
Grētas Tūnbergas efekts, aprites 
ekonomika, uzmanības 
ekonomika,  u.c.

Aktualitātes pamatojumam
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Raksti laikrakstos un žurnālos, sociālos medijos

• «Dienas bizness» https://www.facebook.com/DienasBizness/ ; 
https://www.db.lv

• «Forbes Latvija» https://www.facebook.com/ForbesLatvija/ ; 
https://forbes.lv/lv

• «Ir nauda» https://www.facebook.com/irnauda/ ; 
https://ir.lv/abonesana/ir-nauda/

• «Kapitāls» https://www.facebook.com/Kapitals/ ; https://kapitals.lv/

Aktualitātes pamatojumam
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Raksti laikrakstos un žurnālos, sociālos medijos 
angļu valodā

• «Forbes» https://www.facebook.com/forbes/ ;

https://www.forbes.com/search/?q=castprint

• «Economist» https://www.facebook.com/TheEconomist/ ; 
https://www.economist.com

• «Harvard Business Review» https://www.facebook.com/HBR/; 
https://hbr.org/

Aktualitātes pamatojumam
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Aktualitātes ekonomikā un uzņēmējdarbībā
• Latvijas Bankas vietne www.makroekonomika.lv

• Finanšu ministrijas mājas lapa: https://www.fm.gov.lv/

• Ekonomikas ministrijas mājas lapa: https://em.gov.lv/

Latvijas ekonomikas attīstības pārskats

https://em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/leap/leap_2018.pdf

• Latvijas makroekonomiskais apskats 

https://em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/makro/makro_73_lv.pdf

• Labs of Latvia https://labsoflatvia.com/; 
https://www.facebook.com/labsoflatvia/

Problēmas  izklāstam Aktualitātes pamatojumam
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Sekundāro datu analīze  (1)
(datu izmaiņas pa gadiem, datu salīdzinājums 
pa valstīm)
• Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: 

https://www.csb.gov.lv/lv/sakums

• Eurostat, Eiropas Savienības Statistikas biroja dati (informācija 
pieejama angļu, vācu un franču valodā)

http://ec.europa.eu/eurostat

Eurostat vāc datus no valstu statistikas iestādēm (tai skaitā CSP) un 
citām kompetentām institūcijām un nodrošina to saskaņošanu pēc 
vienotas metodoloģijas

Rezultātu analīzeiProblēmas  izklāstam 
Aktualitātes 

pamatojumam
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Sekundāro datu analīze  (2)
• Doing Business - Pasaules bankas izveidots reitings (informācija 

pieejama angļu un krievu valodā)

http://www.doingbusiness.org/ 

• European Innovation Scoreboard - Eiropas Komisijas pētījums par 
inovāciju ieviešanu (informācija pieejama angļu valodā)

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-
figures/scoreboards_en

• World Economic Forum –Pasaules ekonomikas Forums, ko realizē 
Šveices bezpeļņas organizācija (informācija pieejama angļu valodā), 
https://www.weforum.org/

Rezultātu analīzeiProblēmas  izklāstam 
Aktualitātes 

pamatojumam
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Tehnoloģiju attīstības tendenču analīze 
• https://www.gartner.com/smarterwithgartner/

Rezultātu analīzeiProblēmas  
izklāstam 

Literatūras 
analīzei

Aktualitātes 
pamatojumam
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Tehnoloģiju attīstības tendences

Par 3D printēšanu

• https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-3d-printing-
means-for-your-supply-chain/

• Inovācijas medicīnā 
https://www.youtube.com/watch?v=fNtfPvEN4TU
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Pētījuma metodika

• Sagatavot jautājumus, kas balstīti literatūras analīzē

• Izmantot cita pētnieka sagatavotu pētījuma anketu, tādējādi 
atkārtojot pētījumu un atrodot līdzības un atšķirības

Rezultātu analīzeiPētījuma metodes 
aprakstam un pamatojumam 
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Primārie dati

• Intervijas 

• Aptaujas 

• Bijušie pacienti

• Potenciālie pacienti 

• Ārsti

Rezultātu analīzeiPētījuma metodes 
aprakstam un pamatojumam 
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Statistika

• http://www.macibuvideo.lv/generalkopa-un-izlase

• http://www.macibuvideo.lv/videjas-vertibas

• http://www.macibuvideo.lv/datu-attelosana

• http://www.macibuvideo.lv/korelacija

Rezultātu analīzeiPētījuma metodes 
aprakstam un pamatojumam 

45

http://www.macibuvideo.lv/generalkopa-un-izlase
http://www.macibuvideo.lv/videjas-vertibas
http://www.macibuvideo.lv/datu-attelosana
http://www.macibuvideo.lv/korelacija


Tulkošanai

• https://hugo.lv/lv
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Inovācijas 2019
Inovāciju veidi /Pīters Fisks/ - idejas uzņēmuma darbības analīzei

https://www.thegeniusworks.com/wp-
content/uploads/2018/09/InnovationTacticsWallchart.png 

Inovāciju veidi /World Economic Forum/ - galvenās darbības jomas

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LrSOEA0?tab=pu
blications

Piem. 5 tehnoloģiju inovācijas 2019. gadā pasaules problēmu 
risināšanai

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/02/11/5-big-
technology-innovations-of-2019-ibm-unveils-how-they-will-transform-
all-our-lives/#3e6909e67835

Rezultātu analīzeiProblēmas  
izklāstam 

Literatūras 
analīzei

Aktualitātes 
pamatojumam
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Rezultātu analīzeiProblēmas  
izklāstam 

Literatūras 
analīzei

Aktualitātes 
pamatojumam
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Patērētāju uzvedības tendences
1. Age agnostic - The boundaries of old age are shifting as people live 
longer and take better care of their health, appearance and wellbeing. 
Age Agnostics no longer have a passive attitude towards ageing, and 
this is especially true in wealthier developed countries with decent 
healthcare systems and social conditions.

2. Back to basics for status - Consumers are rejecting the mass-
produced and generic and in 2019 will favour products positioned as 
simplified, back to basics and of better quality, with an implied level of 
status.

Avots: https://www.euromonitor.com/top-10-global-consumer-trends-
2019/report
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3. Conscious consumer - Conscious Consumers are mindful consumers, 
seeking out ways to make positive decisions about what they buy and 
look for a solution to the negative impact consumerism is having on the 
world.

4. Digitally together - Over the last decade, technology has evolved 
from facilitating communication to enabling multi-dimensional 
interactions and collective experiences. This evolution will continue to 
shape how we connect and collaborate with our friends, colleagues 
and, increasingly, strangers - creating and experiencing things Digitally 
Together while we are apart.
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5. Everyone's an expert - In an era where everything is available at the 
touch of a button, consumers now consider hyper-availability as the 
normal baseline for their research and shopping.

6. Finding my JOMO - The need for finding their JOMO (Joy of Missing 
Out) sees consumers reducing their time online or cutting down on 
their social engagements, in favour of real-life experiences which they 
no longer feel compelled to share on social networks.

7. I can look after myself - The focus of this consumer-driven trend is 
on preventative, consumable measures against illness, unhappiness 
and discomfort, that people can take without having to consult a 
professional.
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8. I want a plastic free world - The push for a plastic-free society has 
gained momentum over the past 12 months, and in 2019, consumer 
desire for a plastic-free world will grow

9. I want it now! - Consumers are as busy as ever. They are beginning 
to expect more from companies and want products and services 
delivered as quickly and simply as possible.

10. Loner living - One generation is redefining the trend of living 
alone—older generations. This cohort of single later lifers (typically 
50+) is typically wealthier and, while some have been single their whole 
lives, many are divorced or widowed and may have adult-age children
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Lai Jums izdodas sagatavot lielisku 
ZPD, ar kuru varēsiet lepoties vēl 

ilgi!
L
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