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2. PIELIKUMS 
2017. gada 1. septembra  

iekšējiem noteikumiem   Nr. VSKU-17-9-nts 

 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA VĒRTĒJUMS  8. KLASEI 
 

Nr. 
Plānotie 

uzdevumi 
Vērtēšanas kritēriji 

Punkti 

Darba izstrāde 

1.  
Darba tēmas un 

vadītāja izvēle 

Darba tēma saskaņota  pēc plānā paredzētā termiņā – 1 punkts.  

0-1 

2.  
Darba plānošana, 

ievada izveide 

  

1. Līdz rudens brīvlaikam izglītojamais  apmeklējis 

konsultāciju pie darba vadītāja – 1 punkts (viena 

konsultācija – 1 punkts). 

2. Darba tēmas precīzs formulējums. Satura plāna atbilstība 

tematam, izvirzītajam mērķim un uzdevumiem  -1p. 

3. Ievada izveide – 1p. 

 

0-3 

3.  

Zinātniskā darba 

praktiskās daļas 

izstrāde 

1. Aprakstītas pētījuma metodes – 1 punkts.  

2. Veikta datu apkopošana, secinājumi par praktisko daļu - 2 

punkti (ja daļēji – 1). 

3. Darba praktiskā daļa uzrakstīta un noformēta atbilstoši 

kritērijiem – 2 punkti (ja daļēji – 1). 

 

0-5 

Darba vadītāja vērtējums 

1. Satura izklāsts 

1. Piedāvātā informācija pilnībā rada izpratni par tematu – 1p. 

2. Pamatots izvirzīto problēmu un uzdevumu risinājums – 

izglītojamā savāktie fakti, novērojumi, pētījumi, to analīze, 

patstāvīgi spriedumi un secinājumi – 2p. 

0-3 

 

 

2.  Pareizrakstība 
Darbs izpildīts datorrakstā, ievērojot pareizrakstības likumus. 

Nav lietots korektors. 

0-2 

3.  
Darba 

zinātniskums 

1. Aprakstītas pētījuma metodes. 

2. Apkopoti pētījumā iegūtie dati, izdarīti secinājumi. 
0-2 

 
Uzziņas avotu 

izmantošana 

1. Ir izveidots izmantotās informācijas avotu saraksts atbilstoši 

prasībām. 

2. Darbā ir noformētas atsauces uz informācijas avotiem. 

3. Izmantoti ne mazāk kā 5 informācijas avoti.  

0-3 

 
Darba 

noformējums 

1. Darbs noformēts atbilstoši prasībām 2p. 

2. Darba noformējumā pieļautas dažas nelielas nepilnības 1p. 

3. Būtiskas kļūdas noformējumā 0p. 

 

0-3 

Darba prezentēšana, komisijas vērtējums 



 

2 

 

1.  
Darba 

noformējums 

Vērtē atbilstoši projektu un zinātniski pētniecisko darbu 

nolikuma prasībām, uzmanību veltot teksta lapu 

noformējumam, burtu lielumam, atstarpēm un titullapai. Darba 

estētiskais noformējums – tīrs, glīts izpildījums, attēlu rūpīgs, 

gaumīgs izvietojums u.c. 

Noformējums datorrakstā: 

1. uz A4 formāta lapas vienas puses,  

2. burtu lielums tekstā (fonts Times New Roman) – 12, 

3. tekstam malas izlīdzinātas (Justify), 

4. burtu krāsa – melna. 

5. no lapas kreisās malas 3 cm, 

6. no labās malas 1 cm, 

7. no augšmalas un apakšmalas 2 cm, 

8. lappuses numurēt, sākot ar ievadu.; darba galvenās daļas 

jāsāk jaunā lappusē, bet apakšnodaļas turpina rakstīt 

aizsāktajā lappusē. Lappusi nedrīkst beigt tikai ar jaunu 

virsrakstu. 

9. Tabulas, attēli numurēti, tiem ir atsauces, tās noformētas 

atbilstoši prasībām. 

10. Prezentācijā izmantoti attēli/diagrammas. 

11. Prezentācijā izmantoti audio/video. 

 

 

0-11 

2.  
Darba 

prezentēšana 

1. Spēja ieinteresēt par tēmu. 

2. Stāja, apģērba kultūra. 

3. Prezentācija saprotamā valodā, kontakts ar auditoriju. 

4. Izglītojamā  kompetence atbildēt uz jautājumiem. 

 

0-4 

  Maksimālāis punktu skaits par darbu kopā  35 

 

 

Maksimālais darba apjoms - līdz 24 lpp. 


