
Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Mālpils novada vidusskolā 
 

Mālpils novada vidusskolā otro gadu, kā vispārējās vidējās izglītības programmas 

sastāvdaļa, īstenojas zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD). ZPD mērķis ir pilnveidot skolēnu 

intelektuālo potenciālu, radošumu, sekmēt skolēnu padziļinātu interesi par kāda mācību 

priekšmeta satura izzināšanu. Pētnieciskais darbs veicina skolēnu profesionālo un karjeras izvēli, 

tas ievirza skolēnus studijām augstskolās, veido prasmes uzstāties, paust un argumentēt savu 

viedokli. Skolēni iemācās strādāt ar zinātnisko literatūru un citiem informācijas avotiem, apgūst 

analizēt pētījuma gaitā iegūtos datus. 

10. klasē skolēni izvēlās ZPD tēmas un darba vadītāju. Protams, skolēniem tas viss ir kas 

jauns un šķiet ļoti sarežģīts, arī veiksmīga tēmas izvēle – no tā atkarīga būs vēlēšanās vai 

nevēlēšanās strādāt. Galvenais, saprast, ko un kāpēc grib pētīt.  

Pētniecisko darbu nevar uzrakstīt, izmantojot tikai teorētisko bāzi, jauniešiem jāorganizē 

intervijas, jāveido aptaujas, ir jāiet uz uzņēmumiem, bet tādējādi skolēni apgūst organizatorisko 

pieredzi, pilnveido savas komunikācijas prasmes. 

29.janvārī notika septiņu 11.kl. un 12.kl. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. 

Komisijā piedalījās direktores p.i. Lilita Jomerte, pedagogi Ligita Odziņa, Santa Mihelsone, Dace 

Kursīte.  

Tēmas jaunieši bija izvēlējušies ļoti atšķirīgas, aktuālas, interesantas, uz reāliem faktiem 

un pētījumiem balstītas. 

Krišjānis Bērziņš savā darbā, kuru vadīja skolotāja Ilze Bērziņa, bija pievērsis uzmanību 

Mālpils novada pamestajām mājām. Ar viņa ZPD saīsinātu variantu var iepazīties “Mālpils 

Vēstis” janvāra numurā. Pētījums tika novērtēts ļoti labi, jo varēja redzēt, ka ir ieguldīts liels darbs 

un laiks. Krišjānis savu darbu ir iesniedzis Ekoskolas programmas jauno vides reportieru kustības 

koordinatoram Edmundam Cepurītim.. 

Skolotājas Ivetas Vēveres vadībā bioloģijas zinātnē tika veikts pētījums “Personu fizisko 

īpašību ietekme uz plaušu dzīvības tilpumu”, kuru izstrādāja  Līva Luīze Jonāne. Līvas darba 

mērķis bija: “Noskaidrot kā skolēnu dzīvesveids, nodarbošanās ietekmē viņu plaušu dzīvības 

tilpumu”. Līva savā pētījumā bija izmantojusi aptauju, lai noskaidrotu - cik skolēni nodarbojās ar 

sportu, praktiskos mērījumus ar spirometru – lai noteiktu plaušu dzīvības tilpumu, tika veikti 

matemātiskie aprēķini par plaušu dzīvības tilpumu. Darba tēma ļoti sarežģīta, bet aizraujoša, un 

darbs tika aizstāvēts ļoti labi. Pētījuma rezultātā Līva ir izdarījusi secinājumu: “Nav novērojama 

sakarība starp plaušu dzīvības tilpumu un skolēnu mācību sasniegumiem”. 

Kristers Strušus, skolotājas Andas Vecrozes vadībā, ir pētījis smēķēšanas ieradumus un 

tās radītās atkarības jauniešu vidū, ietekmi uz cilvēka veselību, tabakas izstrādājumu pieejamību  

nepilngadīgajiem. Viņš bija veicis aptauju 100 respondentiem par smēķēšanu un smēķēšanas 

ieradumiem ģimenē. Apkopojot rezultātus un izdarot secinājumus, Kristers raksta: “…interesanti 

ir tas, ka no 15 smēķējošajiem jauniešiem, 12 ir norādījuši to, ka kāds no viņu vecākiem arī 

smēķē”. Vai šeit nebūtu vecākiem viela pārdomām, jo ne vienmēr viņi bērniem ir tas labākais un 

pareizākais paraugs. 

Vides zinātnē Ivetas Vēveres vadībā pētniecisko darbu “Satiksmes plūsmas intensitātes 

izpēte Sporta ielā” bija veicis Andrejs Dvorjaņinovs. Darbs tika veikts ar mērķi izpētīt satiksmes 

plūsmu gar skolu, gan izstrādāt ieteikumus satiksmes drošības uzlabošanai. Lai noteiktu satiksmes 

intensitāti, Andrejs bija izmantojis manuālās skaitīšanas metodi. Tā rezultātā viņš secināja, ka 

“…30% automašīnu izlaida cilvēkus, iebrauca stāvlaukumā, lai tur apgrieztos un aizbrauca, tajā 

pašā laikā radot sastrēgumu uz ielas”. Līdz ar to viņa secinājums – izveidot vidusskolas 

autostāvvietai papildus izbrauktuvi no laukuma. 

Arturs Kargans savā pētnieciskajā darbā “Tūrisms Mālpils novadā un tuvākajā apkārtnē – 

interesanti piedāvājumi jauniešiem”, Dzintas Krastiņas vadībā izveidojis bukletu, kur rast idejas 

brīvā laika aizpildīšanai. Kā Arturs saka: “Nepieciešams iedrošināt arī tos, kuri nevar atļauties 



doties uz ārzemēm, doties īsākos ceļojumos pa Latviju, jo ceļošanas būtība ne vienmēr slēpjas 

veiktajā attālumā, bet gan jaunu iespaidu gūšanā ”. Arturs izstrādājis maršrutu, kuram jau tagad ir 

praktisks pielietojums – doties apskatīt Mores kauju piemiņas vietas un safari parku, Ķeipenes 

šūpuļu parku, Suntažu piedzīvojumu parku “Aļaska”, Allažu dabas takas, un, protams, mūsu 

novada skaistākās vietas.  

Ļoti aktuāla tēma ekonomikas zinātnē bija Paulai Beatrisei Labunskaitei “Ģimenes 

budžeta plānošanas ietekme uz dzīves kvalitāti”, darba vadītāja skolotāja Daiga Melcere. 

Nenoliedzami, budžeta plānošana visvairāk  aktuāla ir tiem, kuri sasnieguši pilngadību un sāk 

patstāvīgu dzīvi. Kā pati autore savā darbā raksta: ”Lielākā daļa šīs aptaujas respondentu ir 

vecumā no astoņpadsmit līdz trīsdesmit gadiem… Šajā vecuma posmā ir jāatrod darbs un/vai 

jāturpina mācības, bieži vien jāatrod atsevišķa mājvieta no vecākiem, jāmaksā dažādi rēķini un ar 

laiku arī jādibina ģimene”. Apkopjot aptaujas datus, Paula secina: “Plānojot budžetu, ir iespējams 

izvairīties no nevajadzīgu pirkumu veikšanas, tādējādi samazinot neparedzēto izdevumu 

summu….Dzīves kvalitāti mūsdienās raksturo ne tikai ģimenes budžets, bet arī laime, 

apmierinātība ar dzīvi, izvēles brīvība, veselības stāvoklis…..”  

 RTU 4.kursa studentes Alvīnes Bērziņas vadībā Andris Samarins ir izstrādājis ZPD 

“Mālpils mazumtirdzniecības veikalu tirgus analīze”. Zinātniskā pētījuma ietvaros, tika pētīti pieci 

veikali. Autors noskaidroja, kuri veikali Mālpilī ir iecienītākie, kuri neiztur konkurenci un būtu 

lieki Mālpils tirgū. Pēc interneta aptaujas rezultātu apkopošanas, Andris secina: “Ļoti svarīgas ir 

pārtikas preču kvalitāte un tās cena…,vispatīkamākā apkalpošana un labākais veikala 

izkārtojums…Svarīgi patērētājiem ir arī tas, cik ērti pie veikala var novietot savu 

transportlīdzekli”. 

Direktores p.i. Lilitas Jomertes kopsavilkums par paveikto: “Varam būt priecīgi, ka pēc 

astoņu gadu pārtraukuma varējām atkal rosināt izstrādāt ZPD un pirmie 7 jau apliecināja savu 

prasmi saskatīt problēmas, to risinājumus un, galvenais, prezentēt un aizstāvēt savu darbu, tā 

apliecinot sevi. Arī pārējie 8 to darīs nedaudz vēlāk, jo dažādu iemeslu dēļ to nevarēja izdarīt 

kopā. Šis pirmais mēģinājums pierādīja gan skolēniem, gan viņu vadītājiem, ka mēs esam uz 

pareizā ceļa, sagatavojot mūsu vidusskolēnus veiksmīgām studijām augstskolās, bet mums visiem 

kopā vēl daudz jāmācās, lai ar ZP darbiem varētu pārstāvēt Mālpils novada vidusskolu Pierīgas 

ZPD konferencē, gan novadu konferencē Siguldā, kur tiek rādīti katra gada vērtīgākais un labākais 

ZPD. Ļoti ceru, ka nākamgad jau kāds no mūsu darbiem iegūs šīs tiesības.” 

 

Mālpils novada vidusskola 


