
Skolēna zinātniski pētnieciskā darba  

vērtēšanas kritēriji 
 

kritēriji 
      punkti 

1.Anotācija:  
1.1.pētījuma problēmas būtība un mērķis – 0.5 
1.2.pētījuma procesa būtība saistībā ar mērķi un pētīšanas metodēm – 0.5  
1.3.galvenie rezultāti – 0.5 
1.4.galvenais  secinājums (ieteicams apkopojošs secinājums ar ievirzi turpmākiem 

pētījumiem) – 1 
1.5.atslēgas vārdi (3-5) – 0.5 
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2.Temata izvēle:  
2.1.aktualitāte – 1 
2.2. problēma – 1  
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3.Zinātniskā struktūra: pētījuma virsraksts, mērķis, hipotēze vai pētījuma 

jautājumi, uzdevumi, pētīšanas metodes, pētījuma bāze (pētījuma norises vieta, 

materiāli, pētāmā grupa un tml.): 
3.1.formulējums – 3   
3.2.saskaņotība – 2  
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4.Pētījuma izklāsts (teorētiskā un/vai praktiskā daļa): 

4.1. radošums problēmas identificēšanā – 1  

4.2.pētīšanas metodikas izmantošana (metodikas apraksts, parādīta pētījuma gaita)  

atbilstoši pētījuma zinātniskajai struktūrai – 3  
4.3pētījuma nodaļu satura savstarpējā atbilstība (nodaļas izriet viena no otras un 

atbilst zinātniskajai struktūrai) – 2 
4.4.sistemātiskums pētījuma izstrādē no ieceres līdz secinājumiem – 1  
4.5.datu (tekstuāla, skaitliska, grafiska informācija, kas ir pamats analīzei, 

interpretācijai, secinājumiem) apstrādes/formulēšanas korektums, pamatojumu 

loģika, domas skaidrība – 2        
4.6.rezultātu (iznākums) analīze (sadalīšana daļās un salīdzināšana)  un 

interpretācija (izvērtējošs skaidrojums) – 3   
4.7.atsauces uz informācijas avotiem un pielikumiem (ja tādi ir) – 1  
4.8. pētījuma apraksts atbilst akadēmisko rakstu normām (zinātniskais stils, 

gramatika, terminu lietošanas atbilstība) – 1  
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5.Secinājumi un ieteikumi:  
5.1.atbilstība pētījuma mērķim, hipotēzei vai pētījuma jautājumiem, uzdevumiem 2  
5.2.formulējumu atbilstība izpētītajam – 1   
5.3.ievirze jauniem pētījumiem – 1   
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6.Izmantotā bibliogrāfija/avoti:  
6.1.atbilstība pētījuma būtībai un nepieciešamībai izmantot jaunākos avotus 

(zinātnisko literatūru, oriģinālo zinātnisko literatūru, populārzinātnisko literatūru, 

interneta materiālus, mācību līdzekļus, normatīvos materiālus, periodiskos 

izdevumus, literatūru svešvalodās, utt.) – 2  
6.2.vienota sistēma izmantotās bibliogrāfijas sarakstā – 1   
Vērtēta tiek tikai tā literatūra/avoti, uz kuriem ir atsauces darba pamattekstā.     
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7.Noformējums:  
7.1.vizuālais noformējums kopumā – 1   
7.2.atbilstība „Latvijas 37. skolēnu zinātniskās konferences nolikuma” punktam 

„Pētniecisko darbu noformēšana” – 1  
7.3.attēli un tabulas – 2  
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8.Darba prezentācija 
8.1.Izklāsta loģiskums un skaidrība-2 

8.2.Atbildes uz jautājumiem -2 

8.3.Prezentācija , uzskates materiāli- 1 
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