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  3. PIELIKUMS 
2017. gada 1. septembra  

iekšējiem noteikumiem   Nr. VSKU-17-9-nts 

 

ZPD VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 10. - 11. KLASEI 

 

Plānotie uzdevumi Vērtēšanas kritēriji 
Pun

kti 

Darba izstrāde  

1. Darba tēmas un 

vadītāja izvēle 

1. Plānotajā laikā izglītojamais  ar izvēlēto darba vadītāju vienojies 

par darba tēmu – 2 punkti. Darba tēma saskaņota  pēc plānā 

paredzētā termiņā – 0 punkti. 

0-2 

2. Darba 

plānošana, 

ievada izveide 

1. Līdz rudens brīvlaikam izglītojamais apmeklējis vismaz divas 

konsultācijas pie darba vadītāja – 2 punkti (viena konsultācija – 

1 punkts). 

2. Ievads: izvirzīts darba mērķis, uzdevumi, hipotēze vai pētāmais 

jautājums - 1 punkts. 

3. Izveidota darba struktūra – 1 punkts. 

0-4 

3. Zinātniskā darba 

teorētiskās daļas 

izstrāde 

1. Zinātniskā darba tēmai atbilstošās literatūras apskats – 2 punkti 

(ja apskatīts neliels avotu klāsts– 1 punkts).  

2. Uzrakstīta darba teorētiskā daļa – 2 punkti (uzrakstīta nepilnīgi – 

1 punkts). 

3. Apkopoti secinājumi par teorētisko daļu – 1 punkts. 

4. Darba teorētiskā daļa sakārtota atbilstoši prasībām – 1 punkts. 

0-6 

4. 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 

5. Zinātniskā darba 

iesniegšana 

1. Darbs iesniegts plānā paredzētajā laikā – 2 punkti. 

2. 2. semestrī apmeklētas vismaz divas konsultācijas pie darba 

vadītāja, lai sagatavotos darba aizstāvēšanai – 2 punkti (viena 

konsultācija – 1 punkts). 

0-4 

Maksimālais punktu skaits 21 

Darba vadītāja vērtējums  

1.  Darba satura 

atbilstība tēmai 

Darba saturs atbilst tēmai 

 

0-2 

2. Tēmas izklāsts 1. Darbs uzrakstīts labā literārā valodā, darbā nav gramatiku kļūdu. 

2. Tēmas izklāsts strukturēts, loģisks. 

3. Darbs balstīts uz faktiem un pētījumiem. 

0-3 

3.  Darba  

zinātniskums 

1. Aprakstītas pētījuma metodes. 

2. Apkopoti pētījumā iegūtie dati, izdarīti secinājumi. 

0-2 

4. Darba novitāte  1. Pamatota tēmas aktualitāte, izvirzītas oriģinālas idejas. 

2. Ir skolēna patstāvīgi atzinumi, pamatots darba praktiskais 

pielietojums. 

0-2 

5.  Izmantotā   

literatūra 

     un avoti 

1. Pētījums pamatots ar zinātniskiem avotiem.  

2. Ir izveidots izmantotās informācijas avotu saraksts atbilstoši 

prasībām. 

3. Darbā ir noformētas atsauces uz informācijas avotiem. 

0-3 
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Plānotie uzdevumi Vērtēšanas kritēriji 
Pun

kti 

6. Darba  

    noformējums 

1. Darbs noformēts atbilstoši prasībām (2 punkti). 

2. Darba noformējumā pieļautas dažas nelielas nepilnības (1 

punkts). 

3. Būtiskas kļūdas noformējumā (0). 

0-2 

Maksimālais punktu skaits 14 

 

Zinātniskā darba prezentēšana skolas konferencē, komisijas vērtējums 

 

1. Darba saturs Darba satura atbilstība tēmai 0-2 

1. Pamatota tēmas aktualitāte un izvēle, formulēts mērķis, 

uzdevumi, praktiskais pielietojums (0-1). 

2. Izvirzīta hipotēze vai pētāmais jautājums, aprakstītas izvēlētās 

darba metodes (0-1). 

0-2 

Veikti patstāvīgi pētījumi, izteikti spriedumi. 0-2 

1. Darbs uzrakstīts literārā valodā (0-1). 

2. Tēmas izklāsts balstīts uz faktiem un pētījumiem, kuriem  ir 

norādīti avoti (0-1). 

0-2 

Darba autors brīvi orientējas tēmā.  0-1 

Darbā izmantots pietiekami liels skaits zinātnisku un aktuālu 

informācijas avotu. 
0-2 

Darba noslēgumā precīzi formulēti secinājumi par  teorētisko daļu. 0-1 

Darba noslēgumā precīzi formulēti secinājumi par praktisko daļu 

un izteikti priekšlikumi. 
0-1 

2. Darba 

noformējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Darba tehniskais 

    noformējums 

1. Lapaspuses iekārtojums: no lapas kreisās malas – 3 cm, labās – 

1 cm, no augšmalas un apakšmalas – 2 cm. 

2. Lappuses numurēt, sākot ar ievadu. Lappuses numura burtu 

lielums – 12; novietojums – centrēts, lappuses apakšā. 

0-2 

Ievērots intervāls starp rindām – 1,5pt; fonts – Times New Roman; 

burtu lielums tekstam – 12; tekstam malas izlīdzinātas (Justify); 

burtu krāsa – melna. Rindkopas 1. rindas atkāpe – 1 cm, veido ar 

teksta formatēšanas komandām (Line Spacing Options). 

0-2 

Virsrakstu novietojums  centrēts; pielikumā apaškšnodaļu 

virsrakstu novietojums – labajā pusē; burtu lielums – nodaļas 

virsrakstam – 16; apakšnodaļas virsrakstam – 14; 

apakšapakšnodaļas virsrakstam – 12; formatējums – 

treknraksts/Bold. 

0-1 

Jaunā lappusē sāktas darba galvenās daļas, bet apakšnodaļas 

turpinātas rakstīt aizsāktajā lappusē, uzrakstot virsrakstu kā 

paredzēts satura rādītājā; lappusi nedrīkst beigt ar jaunu virsrakstu. 

0-1 

Tabulas, attēli numurēti, tiem ir atsauces, tās noformētas atbilstoši 

prasībām. 
0-1 

Satura radītājs noformēts atbilstoši prasībām. Kārtas numurs 

daļām, nodaļām un apakšnodaļām liekams tāds pats kā satura 

rādītājā. 

0-1 

Izmantotais informācijas avotu saraksts noformēts atbilstoši 

prasībām. 
0-1 

Prezentācijā izmantoti animācijas efekti, pārejas efekti 0-1 

Prezentācijā izmantoti attēli/diagrammas 0-1 
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Plānotie uzdevumi Vērtēšanas kritēriji 
Pun

kti 

Prezentācijā izmantots audio vai video 0-1 

4. Darba   

    prezentēšana 

Spēja ieinteresēt par tēmu 0-1 

Stāja, apģērba kultūra 0-1 

Prezentācija saprotamā valodā, kontakts ar auditoriju (0-1). 

Izglītojamā kompetence atbildēt uz jautājumiem (0-1). 
0-2 

Pareizas literārās valodas lietojums (0-1). 0-1 

Maksimālais punktu skaits 30 

Maksimālais punktu skaits par darbu kopā 65 

 

 


