
VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbu izstrādei un 
vērtēšanai 

(Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai izstrādātas Valsts 

izglītības satura centrā ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu 

īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros.) 

 

Dalībnieki ir 9.–12. klašu skolēni, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm. Izņēmuma 

gadījumā izglītības iestādēm ir tiesības izvirzīt dalībai konferencē 7.–8.klases skolēnus, kuri 

izstrādājuši ZPD, ja to darbu kvalitāte un saturs atbilst Vadlīnijās norādītajiem kritērijiem. 

 Konferences norises organizēšana.  ZPD konference tiek organizēta trīs posmos:  

1.posms - ZPD konkurss skolā/pilsētā/novadā - līdz 2019.gada 1.februārim;  

 2.posms - ZPD reģionālā konference - 2019.gada 8.martā; 

 3.posms - ZPD valsts konference - 2019.gada 12. un 13.aprīlī. 

 Skolēnu zinātniskās pētniecības darbību organizē atbilstoši zinātņu nozarēm un/vai skolas 

izglītības programmā ietvertajiem mācību priekšmetiem. 

  ZPD konferences darbs tiek organizēts šādās zinātņu nozarēs: 

  8.1. Dabaszinātnes: 

 8.1.1. Matemātika;  

8.1.2. Datorzinātne un informātika;  

8.1.3. Fizika un astronomija; 8.1.4. Ķīmija; 

 8.1.5. Zemes zinātne, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātne; 

 8.1.6. Bioloģija; 

 8.1.7. Citas dabaszinātnes. 

8.2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas: 

 8.2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes; 

 8.2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; 

 8.2.3. Mašīnbūve un mehānika; 

 8.2.4. Ķīmijas inženierzinātne; 

 8.2.5. Materiālzinātne; 

 8.2.6. Medicīniskā inženierija; 



 8.2.7. Vides inženierija un enerģētika;  

8.2.8. Vides biotehnoloģija;  

8.2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija;  

8.2.10. Nanotehnoloģija; 

 8.2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas.  

8.3. Medicīna un veselības zinātnes:  

8.3.1. Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija; 

 8.3.2. Klīniskā medicīna; 

 8.3.3. Veselības zinātnes; 

 8.3.4. Medicīniskā biotehnoloģija; 

 8.3.5. Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze. 

 8.4. Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes: 

 8.4.1. Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; 

 8.4.2. Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne;  

8.4.3. Veterinārmedicīnas zinātne; 

 8.4.4. Lauksaimniecības biotehnoloģija; 

 8.4.5. Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes. 

 8.5. Sociālās zinātnes: 

 8.5.1. Psiholoģija;  

8.5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība;  

8.5.3. Izglītības zinātnes; 

 8.5.4. Socioloģija un sociālais darbs; 

 8.5.5. Tiesību zinātne;  

8.5.6. Politikas zinātne; 

 4 8.5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija; 

 8.5.8. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija; 

 8.5.9. Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne. 

 8.6. Humanitārās un mākslas zinātnes:  

8.6.1. Vēsture un arheoloģija; 

 8.6.2. Valodniecība un literatūrzinātne; 

 8.6.3. Filozofija, ētika un reliģija; 



 8.6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; 

 8.6.5. Cits humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes. 

 Reģionālās ZPD un valsts ZPD konferences darba valoda ir valsts valoda (latviešu valoda), 

izņemot humanitāro zinātņu lingvistiskās apakšnozares, kurās darba valoda ir angļu, vācu, 

krievu, franču u.c. ZPD ir jāiesniedz attiecīgi katras apakšnozares darba valodā un darbam 

jābūt izstrādātam atbilstoši zinātnes nozarei. 

 

 

 

Darba tapšana un uzbūve 

ZPD ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu 

kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. ZPD ir empīrisks 

pētījums* , kurā atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem nevar gūt tikai ar esošajām zināšanām 

un prasmēm – nepieciešamas jaunas. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai vai 

zinātnei aktuālu jautājumu, par kuru šobrīd vēl ir nepietiekošas zināšanas, tiek meklēti 

pieteiktās problēmas risinājumi. Tematam jābūt nozīmīgam gan pašam darba veicējam, gan 

skolai vai pilsētai, vai reģionam, vai Latvijai un sabiedrībai kopumā. 

 Pētījumu var veikt viens skolēns individuāli vai grupā līdz trīs skolēniem. 

Temata izvēlei ir liela nozīme veiksmīga ZPD izstrādē. Temats pētniecības darba veikšanai 

jāizvēlas pašam skolēnam, t. i., tematam jāatbilst viņa interesēm.  

Pētījuma procesā būtiska ir pētījuma problēmas noskaidrošana un formulēšana. Ikviena 

pētījuma pamatā ir pētījuma problēma. Ir svarīgi, lai pētījuma gaitā iegūtās zināšanas būtu 

praktiski nozīmīgas un izmantojamas, tātad aktuālas (nozīmīgas noteiktā laika posmā). Ir 

svarīgi, ko jaunu darba autors būs izpētījis par izvēlēto problēmu, kāds ir autora ieguldījums, 

vai ZPD iegūtie rezultāti ir publiskošanas vērti. Pētījuma problēmai jābūt reālai un izpētāmai. 

Problēmas raksturojumam jābūt skaidri formulētam. Jāpēta konkrētas lietas un parādības. 

Plašu un neprecīzi formulētu pētījuma problēmu būs iespējams izpētīt tikai virspusēji. Pārāk 

plašs problēmas formulējums skolēnu ZPD ir ļoti bieži pieļauta kļūda. Noteikti ir jāsniedz 

pamatojums, kāpēc izvēlētais jautājums ir problēma. 

Jau pētījuma problēmas formulēšanas laikā ļoti nozīmīgas ir zinātniskās literatūras studijas. 

Zinātniskās literatūras lasīšana un informācijas meklēšana palīdz noskaidrot, kas par izvēlēto 

pētījuma tematu jau zināms un izpētīts un kas vēl nav izpētīts. Jālasa zinātniskas publikācijas, 

kas sniedz informāciju par līdz šim veiktiem pētījumiem gan Latvijā, gan ārzemēs. Zinātniskā 

literatūra ir pieejama, piemēram, augstskolu bibliotēkās, akadēmisko un zinātnisko 

publikāciju datu bāzēs un citur. Par nepiemērotu literatūru pētnieciskā darba izstrādē tiek 

uzskatīti nerecenzēti avoti (piemēram, ziņu portāli, sociālie tīkli, izklaides portāli), internetā 

atrodamie avoti, kuriem nav konkrēta autora (piemēram, Vikipēdija). 

Nākamais solis pētījuma procesā ir definēt pētījuma jautājumu. Pētījuma jautājums parasti 

ir atvērts jautājums. Tas nozīmē, ka pētījuma jautājums nevar sākties ar “vai”, jo uz šādiem 

jautājumiem atbilde ir “jā” vai “nē”, bet pētījumos nepieciešamas plašākas atbildes, 

piemēram, atbildēt uz jautājumiem “kā?”, “kādā veidā?”, “kāpēc?” u. tml. 



Dažās zinātņu jomās pētījuma jautājuma vietā tiek formulēta hipotēze. Hipotēze ir zinātnisks 

pieņēmums, kas ir loģiski saprātīgs un ticams, tomēr prasa pārbaudi un pierādījumus. 

Hipotēzei jābūt balstītai uz zinātniskiem faktiem par pētāmo parādību, tās cēloņiem vai 

likumsakarībām, kā arī jābūt pārbaudāmai praktiska pētniecības darba izpildes gaitā. 

Pētnieciskajam darbam var būt viens darba mērķis. Mērķim jāatbilst izvēlētajam tematam, 

tam jābūt izmērāmam, pārbaudāmam un sasniedzamam pētījuma laikā. Mērķis jāformulē īsi 

un konkrēti, norādot sasniedzamās vērtības. Mērķa sasniegšanai pētījuma procesā ir 

nepieciešams formulēt darba uzdevumus, kuru izpildes rezultātā tiks iegūtas atbildes uz 

pētījumam izvirzītajiem jautājumiem vai apstiprināta/noliegta hipotēze. 

Atbilstošas metodes izvēle - metodes apraksts un pamatojums jāveido atbilstoši zinātņu 

nozares vispārpieņemtajai praksei. 

Dažus pētījumus veikt liedz darba drošības noteikumi un arī ētiskie apsvērumi. Skolēniem 

aizliegts strādāt ar bīstamām vielām, medikamentiem un radioaktīvām vielām. Ētisku 

apsvērumu dēļ nav pieļaujami tādi eksperimenti ar dzīvniekiem, kuros tiem tiek nodarītas 

sāpes, tie tiek turēti stresa apstākļos, izņemti no dabiskās dzīves vides, kaitēts to veselībai vai 

tie tiek nogalināti. Tas pats ir attiecināms arī uz eksperimentiem par cilvēku veselību. 

Nākamais solis ir praktiska pētījuma veikšana – datu ievākšana, eksperimenta veikšana u. c. 

Tālāk seko iegūto datu (novērojumu u. c.) apstrāde, rezultātu analīze un interpretācija, 

izmantojot zinātniskās literatūras studijās atrastos analīzes kritērijus un veicot salīdzināšanu 

ar līdz šim veikto pētījumu rezultātiem. Rezultātu formulēšanā skolēns norāda savus iegūtos 

rezultātus un analīzei var salīdzināt ar citu pētījumu rezultātiem, taču skaidri jānorāda, kuri ir 

skolēna un kuri ir literatūrā gūtie rezultāti. 

Rezultātu analīzes loģisks noslēgums ir secinājumu formulēšana. Jāatceras, ka secinājumi 

nav vispārzināmu faktu konstatācija un citu pētnieku teorētisko atziņu atkārtošana. 

Secinājumiem ir jāatbild uz ZPD izvirzīto pētījuma jautājumu un jābūt pamatotiem ar skolēna 

pētījuma rezultātiem. Ja pētījumā tika izvirzīta hipotēze, secinājumos tā, balstoties pētījuma 

rezultātu analīzē, tiek vai nu apstiprināta (daļēji apstiprināta), vai noraidīta. 

 Noslēdzošais posms ir ZPD teksta rakstīšana, rediģēšana un noformēšana. 

 Pētījuma prezentācija vispirms notiek skolā, bet augstāku vērtējumu guvušie darbi tiek 

prezentēti arī pilsētu, reģionālajās un valsts pētniecisko darbu konferencēs. 

Visā darbā jāievēro autortiesību, pētniecības ētikas likumus, neaizmirstot  par  cilvēka cieņas 

neaizskaramību un privātumu. 

ZPD tekstā noteikti jālieto atsauces, ja: 

 1) tekstā iekļauts citāts;  

2) izklāstīti kāda pētnieka vai citas personas uzskati vai teiktais;  

3) pieminēts kāds darbs (piemēram, grāmata, raksts); 

 4) izmantoti citu autoru dati, tabulas, attēli, formulas u. tml.  

Tekstā apaļajās iekavās ievietota atsauce sniedz maksimāli īsas ziņas par informācijas autoru, 

avotu, kā arī par tekstā izmantotās informācijas atrašanās vietu avotā (Mūze, Pakalna, 



Kalniņa, 2005: 13). Jāatceras, ka citātiem, kas tekstā liekami pēdiņās, jābūt precīziem. Ja 

izlaista kāda daļa, tad jālieto divpunkte (..).  Atsauci ievieto aiz citāta. 

Skolēnu ZPD tekstam norādītajā secībā nepieciešami šādi komponenti:  

titullapa,  

anotācija, 

 anotācija svešvalodā,  

satura rādītājs,  

ievads,  

darba satura daļas (literatūras apskats / teorētiskā daļa, metožu apraksts, rezultātu 

apkopojums un analīze),  

secinājumi,  

literatūras saraksts, 

 pielikumi (ja nepieciešams). 

Titullapa  

Titullapā jānorāda (paraugam sk. 1. pielikumu): 

 ● izglītības iestādes pilns nosaukums;  

● darba nosaukums;  

● fakts, ka tas ir zinātniskās pētniecības darbs, kā arī zinātņu sekcija (apakšsekcija), kurā tas 

iesniegts;  

● autora (-u) vārds, uzvārds un klase;  

● darba vadītāja amats, vārds un uzvārds; 

 ● izstrādes vieta un gads. 

 Darba virsraksts atspoguļo darba tematu. Tam jābūt iespējami konkrētam, nav pieļaujama 

nekāda liekvārdība. Virsrakstu izlasot, jābūt saprotamai pētījuma jomai un būtībai. Taču 

vienlaikus virsrakstam jābūt pietiekami informatīvam, jāatspoguļo darba saturs un jābūt 

saprotamam iespējami plašākam lasītāju lokam. Darba virsrakstā neizmanto palīgteikumus 

un saīsinājumus. Jāizvairās no daudzsološa vai agresīva darba virsraksta.  

 Anotācija 

 Anotācijas mērķis ir dot vispārīgu priekšstatu par darba saturu, lai lasītājs varētu lemt par 

nepieciešamību iepazīties ar šo darbu dziļāk. Anotācija īsi un skaidri atbild uz šādiem 

jautājumiem:  

1) kāds ir darba mērķis; 

 2) kas darīts mērķa sasniegšanai;  

3) kādi ir pētījuma galvenie rezultāti? 



  Anotācijas apjoms – ne vairāk par pusi lappuses. Parasti darba anotāciju raksta pašās 

beigās, kad ir noformulēti visi secinājumi. Taču nav vēlams anotāciju veidot, kompilējot vai 

īsinot ZPD pamattekstu. 

 

  Anotācija svešvalodā (Abstract)  

Skolēnu ZPD ir nepieciešama arī anotācija kādā no Eiropas Savienības valodām. Pašlaik angļu 

valoda ir dominējošā starptautiskās akadēmiskās vides valoda, taču ir pieļaujami izņēmumi. 

Anotācijas sākumā ir jāiekļauj ZPD virsraksta tulkojums. Tālākajam tekstam ir jābūt latviešu 

valodā rakstītās anotācijas precīzam tulkojumam. Abas anotācijas var tikt ievietotas vienā 

ZPD lapā. 

  Darba satura rādītājs ZPD satura rādītājā (tā virsraksts – Saturs) tiek uzskaitītas visas darba 

teksta nodaļas, apakšnodaļas un pielikumi. Jānumurē tikai darba satura pamatdaļas 

(ievadam, secinājumiem, literatūras sarakstam numura nav). Jābūt uzskatāmai virsrakstu un 

apakšvirsrakstu hierarhiskajai struktūrai, norādītiem darba lappušu numuriem, kuros 

virsraksti atrodami. 

 Ievads. ZPD ievads pamato temata izvēli. Tajā tiek paskaidrota temata aktualitāte un 

pētījuma problēma. Der paturēt prātā, ka darba lasītājs vēl nav pazīstams ar visām pētījuma 

niansēm, tādēļ nevajag kautrēties izklāstīt arī šķietami vienkāršus apsvērumus. Atkarībā no 

pētījuma specifikas ievadā tiek formulēts darba mērķis un pētījuma jautājums vai hipotēze. 

Tam seko izvirzītā mērķa sasniegšanai veicamo darba uzdevumu uzskaitījums. 

 Darba satura daļas Ievadam seko ZPD nodaļas, kas apraksta izvirzītās problēmas izpēti, 

secīgi un strukturēti atklājot, kā pētījumā ir rasta atbilde uz pētījuma jautājumu, kā risināti 

darba uzdevumi vai pierādīta hipotēze. ZPD nodaļas ietver šos komponentus: 

 literatūras apskats (pētījuma teorētiskais pamatojums) 

 metožu apraksts, 

 iegūtie rezultāti un to analīze. 

 Nodaļu nosaukumiem var lietot gan formālos (“Literatūras apskats”, “Metode”, Rezultāti”, 

“Analīze”), gan izvēlētajam darba tematam atbilstošus vai zinātņu nozarē tradicionāli lietotus 

nosaukumus. Katrai no nodaļām, ja nepieciešams, var būt izvērsta apakšstruktūra.  

Literatūras apskats. Literatūras apskatā koncentrēti apkopo un analizē galvenos jau 

publicēto pētījumu rezultātus par izvēlēto tematu. Tajā tiek atklāti dažādi viedokļi, uzskati, 

koncepcijas, tās salīdzinot, kritiski izvērtējot. Vērtējumam jābūt pamatotam. 

 Metode. Šajā nodaļā apraksta izvēlētās pētījuma datu vākšanas un analīzes metodes. Tam 

seko metodes izvēles pamatojums un pētījuma veikšanas detalizēts apraksts, tostarp 

izmantotie tehniskie palīglīdzekļi un ierobežojumi. Nepieciešamības gadījumā jāapraksta arī 

datu ievākšanas procedūra, pētījuma dalībnieki, ar pētījuma ētiku saistītie jautājumi. 

Rezultāti. Rezultātu aprakstā tiek dots visu darbā iegūto rezultātu apkopojums. Visbiežāk to 

ir lietderīgi veikt tabulu vai grafiku formā. Jāapraksta arī visi novērojumi, kas veikti, lietojot 

izvēlētās metodes. 



 Analīze. Analīze jeb pētījuma rezultātu interpretācija ir visoriģinālākā darba daļa. Tajā 

aprakstīta darbā iegūto datu apstrāde, novērojumu vai efektu skaidrojumi un analīze, kā arī 

10 rezultātu salīdzinājums ar citu autoru publicētajiem datiem. 

 Secinājumi. Secinājumiem jāsatur jauna, skolēna pētījumā iegūta informācija. Secinājumi 

izriet no pētījumā iegūtajiem rezultātiem un to analīzes. Secinājumiem jāsniedz atbilde uz 

pētījuma jautājumu vai jāapstiprina (vai jānoraida) hipotēze. Ja kāds uzdevums darba gaitā 

nav izpildīts (vai izpildīts daļēji), tad jākomentē iemesli.  

Literatūras saraksts Literatūras sarakstā iekļauj visus darbā pieminētos pētījumus vai avotus 

un tikai tos. Tiem jābūt sakārtotiem alfabēta vai citēšanas secībā (atkarīgs no zinātņu jomas), 

numurētiem un jāsatur precīza bibliogrāfiska norāde tā, lai katra literatūras saraksta vienība 

būtu nepārprotami identificējama un atrodama. Jānorāda autors (-i), publicēšanas gads, 

darba nosaukums, publicēšanas vieta, izdevējs. Saraksta un atsauču noformēšanai var 

izvēlēties kādu no standartiem, bet izvēlētā noformējuma lietojumam jābūt konsekventam 

(t. i., visā darbā jālieto viena veida bibliogrāfiskais noformējums). ZPD tekstā uz katru no 

literatūras sarakstā norādītajiem avotiem ir jābūt vismaz vienai atsaucei. Būtu jāizvairās no 

populāriem nezinātniskiem resursiem, tostarp internetā atrodamās informācijas, kas 

izvietota dažādu produktu ražotāju vai pārdevēju vietnēs, interneta dienasgrāmatās (blogos), 

jautājumu un atbilžu lapās, tekstiem bez autora, bez publicēšanas datuma u. tml. 

 Pielikumi. Pielikumi jāpievieno tikai nepieciešamības gadījumā, t. i., ja tajos iekļautie 

materiāli veido patstāvīgu vākumu, kas savukārt ir oriģināls darba papildinājums un pētījuma 

daļa. Pielikumā var iekļaut: 

 ● neaizpildītu aptaujas anketas paraugu, intervijas jautājumus; 

 ● autora izstrādātos metodiskos materiālus vai darba lapas; 

 ● arhīva dokumentu kopijas;  

● apjomīgas tabulas, attēlus, kartes un citus materiālus, kas apgrūtinātu ZPD pamatteksta 

uztveri;  

● skices vai rasējumus;  

● lauka pētījumos – paraugu ievākšanas vietu precīzas ģeogrāfiskās koordinātes,  

● u. tml. 

 Pielikumiem piešķir nosaukumus un secīgi numurē. Darba tekstā uz katru no pielikumiem 

jābūt vismaz vienai atsaucei. 

 

Zinātniskās pētniecības darba teksta valoda un noformējums  

Skolēnu ZPD teksts ir jāizstrādā valsts valodā, cittautu valodniecības un ārzemju literatūras 

zinātnes un vēstures sekcijā darbu izstrādā attiecīgajā svešvalodā. Tekstam ir jābūt bez 

ortogrāfijas, interpunkcijas un drukas kļūdām. ZPD teksta stilam jābūt emocionāli neitrālam, 

pēc iespējas bezpersoniskam, darbs jāraksta zinātniskajam valodas stilam atbilstošā valodā 

un tekstveidē. Tajā neiederas poētismi, sarunvalodas vārdi u. tml. leksika. Mūsdienu 

zinātniskajos tekstos praktiski nelieto formu „es”, kur autors sevi min vienskaitļa pirmajā 

personā. Teksta izklāstā izmanto ciešamo kārtu un modālos vārdus, kas ļauj neitralizēt teksta 



autora viedokli un paust to netieši. Domas jāformulē īsos teikumos. Zinātniskā teksta vērtība 

slēpjas maksimālā precizitātē un lakoniskumā, loģiskā argumentācijā un pierādīšanas 

prasmē. Nozares terminu pārzināšana parāda skolēna izpratni par nozari. Termini ir lietojami 

precīzi, visā tekstā ar vienu un to pašu nozīmi. Jāizvairās no sinonīmu lietojuma 

terminoloģijā. Lai arī termini lielākoties ir internacionālismi, ieteicams lietot latvisku terminu, 

ja tāds ir izveidots. Saīsinājumus nelieto virsrakstos, pārējā tekstā var īsināt bieži lietotus 

terminus, jēdzienus vai garākus nosaukumus, pēc pirmās saīsinājuma pieminēšanas iekavās 

norādot skaidrojumu. Ja tekstā jāmin citvalodu īpašvārdi (uzvārdi, ģeogrāfiskie nosaukumi), 

kas nav vispārzināmi, tos raksta atbilstoši latviešu ortogrāfijai, bet aiz tiem iekavās norāda arī 

vārda vai nosaukuma rakstību oriģinālvalodā, piemēram, Ševī (Cheville). 

 

Noformēšanas prasības 

 Skolēnu ZPD iesniedzams PDF formātā. 

 Lapas formāts – A4 (210 × 297 mm), lapas (fona) krāsa – balta. 

Teksta attālums no visām četrām lapas malām – 2,5 cm.  

Lappuses jānumurē. 

 Rindstarpas intervāls – 1.0; fonts – Times New Roman; burtu lielums tekstam – 12; 

virsrakstiem – 14 vai 16 (Bold / Treknraksts); burtu krāsa – melna. 

 Maksimālais darba apjoms – 16 lappuses (24 lappuses humanitāro un sociālo zinātņu 

sekcijās), ieskaitot titullapu, anotācijas, satura rādītāju, visas darba pamatdaļas un literatūras 

sarakstu. 

 Minimālais ZPD apjoms nav reglamentēts. 

 Prasme noteiktajā apjomā izstrādāt pabeigtu zinātnisku tekstu ir viena no tekstveides 

prasmēm, tāpēc recenzentam ir tiesības vērtēt tikai reglamentēto darba apjomu (piemēram, 

ja rezultātu analīze vai secinājumi ietilpst pārsniegtajā apjomā, tad recenzents šīs darba daļas 

drīkst nevērtēt).  

Pielikumu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt trešdaļu no ZPD apjoma.  

Visi grafiki, diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli u. tml. darba tekstā tiek saukti par 

attēliem. Tiem visiem ir jāpievieno nosaukums un jābūt secīgi numurētiem. ZPD uz katru no 

attēliem ir jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, sk. 1. attēlu. 

 Tabulām jāpievieno nosaukums, tām jābūt secīgi numurētām. ZPD uz katru no tabulām ir 

jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, sk. 1. tabulu. Tabulu un attēlu nosaukumiem ir jābūt 

saprotamiem bez darba teksta lasīšanas. Lai neapgrūtinātu pamatteksta uztveri, vienā 

lappusē vajadzētu būt ne vairāk kā divām tabulām vai attēliem. 

 Katrai no formulām matemātiskajā pierakstā jābūt rakstītai jaunā, atsevišķā rindā. To kārtas 

numurs jānorāda iekavās pa labi no formulas.  

Darba daļas - saturu, anotācijas, ievadu, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu - 

nenumurē. Numurē tikai nodaļas un apakšnodaļas un nav ieteicams veidot vairāk kā 3 

līmeņu apakšnodaļas 



Datorprezentācijas sagatavošana 

 Datorprezentāciju izmanto, lai ilustrētu un padarītu vieglāk uztveramu mutisko ziņojumu, kā 

arī lai vadītu klausītāju uztveri. Datorprezentācijas saturs jāplāno – rūpīgi jāatlasa vai 

jāsagatavo piemēroti materiāli un tie prasmīgi jāizvieto slaidos. 

 Prezentācijas pirmo slaidu ieteicams noformēt līdzīgi kā titullapu.  

Tam parasti seko slaidi, kuros dots darba mērķis, hipotēze vai pētījuma jautājums.  

Tālāk var sekot veiktā darba metodes un ar tām iegūtie galvenie rezultāti, kas attēloti 

galvenokārt tabulu un ilustrāciju veidā.  

Izvēlas tikai nozīmīgākos, uzskatāmākos attēlus.  

Prezentācijas beigu slaidos ievieto darba secinājumus. 

 Minētais datorprezentāciju satura izklāsts ir tikai piemērs, izklāsta struktūra un secība var 

būt atšķirīga dažādās konferences sekcijās. 

 Darbs būs paveikts labi, ja datorprezentācijas sagatavošanas gaitā tiks ņemts vērā tās 

izmantošanas nolūks. 

 Prasmīgi jāizmanto skolā iepriekš apgūtās datorprezentācijas noformēšanas zināšanas un 

prasmes 

 • visā datorprezentācijā ievērots vienots noformējuma stils; 

 • informācija ir labi saskatāma arī auditorijas pēdējā rindā; ieteicamais burtu lielums ir 

vismaz 28 punkti tekstam un 40–44 punkti virsrakstiem; 

 • rūpīgi pārdomāts teksta daudzums vienā slaidā, lai informācija būtu labi uztverama;  

• dominē saturam atbilstoša svarīgākā vizuālā informācija, kas ir viegli saprotama un 

uztverama; 

 • teksts ir gramatiski pareizs un saprotams; 

 • prezentācijai ir loģiska struktūra. 

 Visbiežāk sastopamie plakāta un datorprezentācijas trūkumi ir sasteigti, kļūdaini un 

neakurāti sagatavoti tajā ievietotie materiāli.  

Mutiskais izklāsts  

Pētniecības darbu konferencē darba autors vai autori uzstājas ar mutisku ziņojumu vai 

stenda ziņojumu, kura ilgums ir līdz 7 min., ja pasākuma nolikums neparedz citu ilgumu. Ja 

darbu veikuši vairāki autori, aizstāvēšanā, pietiekoši aktīvi iesaistoties, piedalās visi. Gan 

uzstājoties, gan atbildot uz jautājumiem, autoriem jāapliecina, ka visi vienlīdz labi pārzina 

paveikto darbu. 

 Ziņojuma saturu var veidot atbilstoši rakstiskā darba struktūrai: vispirms klātesošos informē 

par darba nosaukumu un darba autoriem, ja to nav pateicis konferences vadītājs tieši pirms 

uzstāšanās, temata nozīmību, darba mērķi un uzdevumiem, izmantotajām metodēm un 

svarīgākajiem iegūtajiem rezultātiem, galvenajiem secinājumiem un priekšlikumiem. 

Ziņojumā īpaši rūpīgi sagatavo ievada un beigu daļu, kā arī tos aspektus, kas parāda darba 



būtību. Bieži pieļauta kļūda ir pārāk sadrumstalots un sīks izklāsts. Nav jānorāda katrs skaitlis 

vai sīkumos nav jāpārstāsta darba metodes. 

 Stāstījumu atdzīvina pašu veidota iekārta, eksperimenta vai cits demonstrējums. Taču 

jāatceras, ka, piemēram, videofilmai jāpapildina uzstāšanās, tā nedrīkst to aizstāt. Savukārt 

klātesošo apskatei nodota uzskate var nevēlami novērst uzmanību no ziņojuma. 

 Ziņojumā, tāpat kā rakstītajā darbā, jāievēro zinātniskais stils. Ziņojumam jābūt 

strukturētam loģiskā secībā, valodai – skaidrai un saprotamai. Ziņojumam jāapliecina, ka ir 

apgūta atbilstošās nozares zinātniskā terminoloģija, nav jālieto saīsinājumi un zinātnieku 

„žargons”. 

 Tomēr uzstāšanās nav tik stingri reglamentēta kā rakstiskais darbs, tādēļ, lai auditorija 

nenogurtu no darba satura izklāsta, stāstījumā var ietvert arī kādu zinātniskajam stilam 

neierastāku informācijas pasniegšanas veidu, piemēram, frāzi, kas atklāj autora humora 

izjūtu, vai interesanta atgadījuma pārstāstu. Taču arī tam ir jābūt saistītam ar veikto darbu 

un kopējais uzstāšanās laiks nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tam atvēlēto laiku. 

Uzstāšanās laikā ļoti svarīgi būt pārliecinošam un uzturēt klātesošo interesi par veikto 

pētniecības darbu: izturēties pēc iespējas dabiskāk, runāt bez steigas, skaidri, ierastajā ritmā, 

saprotami un pietiekami skaļi, lai balsi dzirdētu visi klātesošie. Nerunā, pagriežot auditorijai 

muguru. Svarīgi ir uzturēt acu kontaktu ar auditoriju. Tas nav iespējams, ja tekstu nolasa no 

datorprezentācijas, papīra lapas vai plakāta. Uzstājoties informāciju nevis nolasa, bet 

skaidro. Uzstāšanās laikā jārūpējas, lai datorprezentācija pildītu tai paredzēto lomu. Pirms 

uzstāšanās jāpārbauda, vai datorprezentāciju ir iespējams demonstrēt, kā arī jāizvēlas 

prezentēšanas vieta, lai pats runātājs to neaizklātu. Jārūpējas, lai prezentācijas slaidu maiņa 

sakristu ar runas tempu un vizuālie materiāli papildinātu stāstījumu, nevis dzīvotu savu dzīvi.  

Pēc ziņojuma jāatbild uz klausītāju jautājumiem. Ja kāds no jautājumiem ir aizmirsts, tad 

jālūdz to atkārtot. Darba autors uz jautājumiem atbild īsi un konkrēti – atbilde uz katru 

jautājumu ir daži teikumi. Autors var ne tikai atbildēt uz recenzenta jautājumiem, bet arī 

iebilst vai piekrist citiem recenzenta iebildumiem vai kritikai. 

 Iekļaušanās ziņojumam atvēlētajā laikā ir svarīgs uzstāšanās kvalitātes rādītājs. Ja to 

pārsniedz, prezentācija tiek pārtraukta. Darba autors ziņojuma laiku plāno, to sagatavojot, kā 

arī seko laika plānojumam uzstāšanās laikā. Ziņojumam atvēlētais laiks nosaka arī 

datorprezentācijas slaidu skaitu, jo katrs no demonstrētajiem attēliem, tabulām u. c. ir 

jāanalizē, t. i., jāvelta laiks, lai tos paskaidrotu. Parasti 7 minūtēs var demonstrēt 10–14 

slaidus. 

Zinātniskās pētniecības darba vērtēšana 

ZPD vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem: zinātniskās pētniecības darba loģika, 

zinātniskās pētniecības darba oriģinalitāte, zinātniskās pētniecības darba koncepcija, 

literatūras apskats, metodes apraksts un pamatojums, rezultātu analīze un secinājumi, 

pētījuma ētika, zinātniskās pētniecības darba teksta noformējums, zinātniskās pētniecības 

darba prezentēšana. 
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