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Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konferences  

3.posma (ZPD valsts konferences) 

darbu vērtēšanas kārtība un kritēriji 

1. Valsts Zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē skolēnu darbus valsts konferences laikā vērtē 

Valsts izglītības satura centra izveidota komisija saskaņā ar Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās 

pētniecības darbu konferences nolikumu (nolikums). Konferences vērtēšanas komisija vērtē 

mutvārdu prezentācijas vai stendu intervijas. 

2. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs. Saskaņā ar nolikumu, apelācijas kārtībā var tikt izskatītas 

sūdzības tikai par procesuāliem pārkāpumiem.  

3. Valsts konferencē tiek vērtēti tie skolēnu ZPD, kas piedalījušies secīgi 1. un 2.posma atlases kārtās 

(skola/pilsēta un reģions), prezentējuši izstrādāto darbu reģionālajās konferencēs, kā arī 2.posmā 

(ZPD reģionālā konference) kopsummā saņēmuši vismaz 60 punktus.  Skolēniem, kuri piedalās 

valsts konferencē, jābūt saņēmušiem vērtējumu visos kritērijos. Ja skolēns nav piedalījies 2.posma 

(ZPD reģionālās konference) mutvārdu prezentācijā, attiecīgi nav ieguvis vērtējumu visos kritērijos, 

viņš zaudē tiesības kvalificēties ZPD 3.posmam valsts konferencei.  

4. Katras sekcijas vērtēšanas komisija apstiprina vērtējumu, pieņem lēmumu par sekcijas laureātiem un 

iesniedz protokolu, ko parakstījuši visi komisijas locekļi, Valsts izglītības satura centram. 

5. Noslēguma pasākumā 21.aprīlī tiek paziņoti kandidāti Starptautiskajai atlasei, kas notiks 24.aprīlī 

Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4. 

6. Vērtēšanas kritēriji 2018.gada Valsts ZPD konferencei mutvārdu prezentācijai: 

Nr. Kritērijs Kritērijā vērtētie komponenti 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

1. 
Prezentācija (t.sk. stenda 

materiāls) 

prezentācija (vizuālais materiāls) ir strukturēta, loģiska, 

saprotama, vizuāli viegli uztverama un pārliecinoša 

10 

prezentācijas noformējums satur daudzveidīgu vizuālo 

informāciju, kas atbilst darba saturam 

autoru uzstāšanās papildina demonstrēto vizuālo materiālu 

(prezentācija, stends) 

prezentācija iekļaujas noteiktā laika ierobežojumā 

2. 
Atbildes uz jautājumiem, 

parādot autora prasmi 

skaidra, kodolīga, pārdomāta atbilde uz jautājumiem 

10 ieguldījums un izpratne par pētījumu visiem dalībniekiem 

(attiecas uz komandas darbiem) 



orientēties pētījumā un to 

argumentēt 

spēja interpretēt darba rezultātus arī citos (ar darbu tieši 

nesaistītos) kontekstos 

novērtējams katra autora ieguldījums darba tapšanā 

3. Darba aktualitāte 

spēj definēt darba aktualitāti (ir identificēta kāda sabiedrībā/ 

tehnikā/ zinātnē aktuāla problēma, kas tiek risināta  ar dotā ZPD 

palīdzību) 

5 tēma ir saistīta ar LR plānošanas dokumentos  vai citos 

normatīvajos dokumentos noteiktajām prioritātēm 

darbs ir saistīts ar sabiedrībā aktuālu problēmu 

spēj pamatot tēmas aktualitāti 

4. 

Pētījuma praktiskais 

ieguldījums problēmas 

risinājumā, pētījuma 

oriģinalitāte, izcilība 

pētījums un sasniegtais rezultāts sniedz praktisku ieguldījumu 

problēmas risinājumā 

10 

temats atspoguļots oriģinālā veidā un/vai pētāmās problēmas 

piedāvātais risinājums ir  oriģināls 

darbā ir ietverti konkrēti ieteikumi problēmas risināšanai 

skaidri saskatāms autora personiskais ieguldījums, praktiski un 

patstāvīgi veiktā darba apjoms 

5. Darba metodoloģija 

labi izstrādāts darba plāns un atbilstošas datu vākšanas metodes 

5 

ir definēti pētījuma mainīgie lielumi, noteikta kontrole 

sniegts pamatojums par darbā izmantotajām metodēm, iegūto 

rezultātu apstrādei un analīzei 

ievēroti ētikas un konfidencialitātes principi 

izmantotas korektas datu apstrādes metodes 

  
Maksimālais punktu skaits kopā   40 
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