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Pētnieciskā darba norises kārtība 

 

1. Pētnieciskā darba raksturojums 

 

1.1.Pētniecisko darbu izstrāde tiek organizēta ar direktora rīkojumu noteiktajās projekta dienās. 
1.2.1. – 3.klašu grupā skolēni izstrādā klases projekta darbus. Tos strādā 3 līdz 5 mācību dienas mācību 

gada laikā.   
1.3.4. – 6.klašu grupā skolēni izstrādā  pētniecisko darbu kādā no  septiņām izglītības jomām. Skolēni 

vienojas ar priekšmetu skolotājiem par pētniecisko darbu tēmām. Pētnieciskais darbs tiek izstrādāts 
viena vai divu mācību gadu laikā skolotāja – pētnieciskā darba vadītāja vadībā. Pētnieciskā darba 

aizstāvēšana notiek pa izglītības jomām  saskaņā ar skolas gada darba plānu. 

 

2. Pētnieciskā darba mērķis 

 

2.1.Pilnveidot skolēniem mācīšanās kompetenci, veidojot patstāvīga praktiskā un pētnieciskā darba  
iemaņas. 

 

                                              3.   Pētnieciskā darba uzdevumi 

 

3.1 Padziļināt un nostiprināt skolēnu zināšanas viņiem interesējošā jomā. 

3.2.Attīstīt skolēnos radošā darba spējas.  
3.3.Mācīt izmantot dažādus informācijas avotus. 

3.4.Pilnveidot patstāvīgā darba prasmi, strādājot ar informācijas avotiem.  
3.5.Apzināt dažādas pieraksta tehnikas informācijas iegūšanai, uzkrāšanai, izpratnei.  
3.6.Veidot prasmi atlasīt, analizēt, vērtēt iegūto informāciju par izvēlēto tematu un konkrēto problēmu, 

atšķirt galveno no mazsvarīgā.  
3.7. Mācīt izmantot pētnieciskā darba metodes problēmu izpētē.  
3.8.Mācīt sagatavot prezentāciju un attīstīt prasmi publiski uzstāties. 

3.9.Mācīt sadarbības prasmes. 
 
 
 

 

1 



 

4. Pētnieciskā darba īstenošanas posmi 

 

4.1. Pētnieciskā darba tēmas izvēle.  
4.2.Pētnieciskā darbība – darbs ar uzziņu materiāliem un avotiem. 

4.3.Pētnieciskā darba rezultātu apkopošana un noformēšana.  
4.4.Darba prezentācija. 

 

5. Prezentācijas kritēriji. 

 

5.1.  Skolēnu veidoto prezentāciju vērtēšanas kritēriji: 

5.1.1.Prezentācijas teksts ir īss, kodolīgs, konkrēts, izmantojot atslēgas vārdus.  

5.1.2.Visām prezentācijas lapām vienots izkārtojums.  

5.1.3.Prezentācijas pirmajā lapā ir virsraksts jeb nosaukums.  

5.1.4.Prezentācijas teksts ir vizuāli saskaņots.  

5.1.5.Prezentācijā izmantots vienots burtu fonts.  

5.1.6.Prezentācijas saturs atbilst tēmai.  

5.1.7.Prezentācijā izmantoti vienoti efekti.  

5.1.8.Prezentācijā norādīts izmantotās literatūras vai informācijas avotu saraksts.  

5.1.9.Prezentāciju skolēns prot prezentēt auditorijas priekšā.  

5.1.10.Pēc prezentācijas skolēns prot atbildēt uz jautājumiem par savu prezentāciju. 

5.2.Tiek ievērots laika limits 5 līdz 7 minūtes. 

5.3.Prezentācijas laikā skolēniem ir atbilstoša stāja un lietišķs apģērbs. 

 

 

6. Pētniecisko darbu organizācija un vadība 

 

6.1.1.-3. klašu audzinātāji organizē projekta darbus saskaņā ar direktora rīkojumu, piesaistot mācību 

priekšmetu skolotājus. 

6.2.4.-6. klašu skolēni  piesakās pie attiecīgā mācību priekšmeta skolotāja saskaņā ar skolas direktores 

rīkojumu. 

6.3.4.-6. klašu skolēniem pētniecisko darbu iespējams veikt individuāli, pāros vai grupās. 

6.4. Mācību priekšmeta skolotājs saskaņā ar skolas direktores rīkojumu aizpilda informāciju par pētnieciskā 

darba vadīšanu e-klasē.  
6.5. Mācību priekšmeta skolotājs katrā no projekta dienām e-klasē pie alternatīvajām darba formām atzīmē 

skolēnu kavējumus. 

      (Grozīts ar MP lēmumu 15.10.2020. protokols Nr.4 ) 

6.6. Mācību priekšmeta skolotājs projekta dienā novembrī izvērtē skolēna paveikto  pētnieciskā darba daļu,  

izmantojot vērtēšanas kritērijus, un ieraksta atbilstošo formatīvo vērtējumu e-klasē pie alternatīvajām 

darba formām.  

 (Papildināts ar MP lēmumu 15.10.2020. protokols Nr.4 ) 

6.7.Pētnieciskais darbs un tā aizstāvēšana tiek novērtēti atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (Pielikumi Nr. 1 un 

2).Mācību priekšmeta skolotājs projekta dienā februārī elektroniski aizpilda pētnieciskā darba 

izvērtējuma lapu (Pielikumi Nr. 3 un 4), nosūta to e-pastā direktores vietniecei izglītības jomā, kā arī   

ieraksta atbilstošo formatīvo vērtējumu e-klasē pie alternatīvajām darba formām.  

      (Papildināts ar MP lēmumu 15.10.2020. protokols Nr.4 ) 

6.8.Individuālo pētniecisko darbu izstrādē skolēni vadās pēc Liepājas Centra sākumskolas pētnieciskā darba 

norises kārtības un Liepājas pilsētas 4.-6. klašu skolēnu pētniecisko darbu konferences “Jaunais 

pētnieks” norises kārtības. 

     (Grozīts ar MP lēmumu 15.10.2020. protokols Nr.4 ) 

 

 

 

 

 

 



7. Pētnieciskā darba pārraudzība 

 

8.1.Pētniecisko darbu rezultāti, kā arī  nepieciešamie uzlabojumi,  problēmas, priekšlikumi tiek izrunāti  
  MJ sanāksmēs, apkopojums iesniegts direktores vietniecei izglītības jomā. 

    (Grozīts ar MP lēmumu 15.10.2020. protokols Nr.4 ) 

8.2.MJ apkopotie izvērtējumi, izteiktie priekšlikumi, uzlabojumi tiek izskatīti MP sanāksmē. 

      (Grozīts ar MP lēmumu 15.10.2020. protokols Nr.4 )  
8.3.Direktores vietniece izglītības jomā pētniecisko darba izvērtējumu sniedz pedagoģiskās padomes sēdē 
maijā. 

 

Direktore K.Bārdule 

 

Ziedkalne  
27876924 

 
 
 

 



Pielikums Nr.1 

 

Skolēnu darba mapes vērtēšanas kritēriji 4. klasei 

Kritēriji Punkti 

Titullapa 

• Ir visa nepieciešamā informācija, lapa pareizi noformēta, nav kļūdu  

 
1 
 

Pieņēmums 

•  Pieņēmums apgalvojuma formā  

•  Skaidri un saprotami noformulēts 

•  Atbilst tēmai  

 
1 
1 
1 

 

Pētnieciskā daļa 

• Pētījuma norise aprakstīta 

• Izklāsts secīgs, pamatots 

• Pētījums ir vizualizēts ar uzskates materiāliem  

 
1 
1 
1 

 

Secinājumi 

• Īsi un skaidri formulēti 

• Apkopo galveno domu katrā nodaļā 

• Saistīti ar izvirzīto mērķi 

 
1 
1 
1 

 

Darba noformējums 

• Ievēroti noformēšanas noteikumi 

• Atbilstošs apjoms 

• Nav pareizrakstības kļūdu   

 
1 
1 
1 

 

Kopā max 13 

 

  



Pielikums Nr. 2 

 

Skolēnu darba mapes vērtēšanas kritēriji 5.,6. klasei 

Kritēriji Punkti 

Titullapa 

• Ir visa nepieciešamā informācija, lapa pareizi noformēta, nav kļūdu 
 

 
1 
 

Ievads 

• Aprakstīta tēmas aktualitāte, nozīmīgums 

• Pieņēmums apgalvojuma formā  

• Mērķis un uzdevumi skaidri saprotami 

 
1 
1 
1 

 

Teorētiskā daļa 

• Teorētiskais pamatojums atbilst darba mērķim  

• Informācija precīza un saprotama 

• Teikumi loģiski un gramatiski pareizi veidoti 

 
1 
1 
1 

 

Pētnieciskā daļa 

• Pētījuma norise aprakstīta 

• Izklāsts secīgs, pamatots 

• Pētījums ir vizualizēts ar uzskates materiāliem 

 
1 
1 
1 

 

Secinājumi 

• Īsi un skaidri formulēti 

• Apkopo galveno domu katrā nodaļā 

• Saistīti ar izvirzīto mērķi 

 
1 
1 
1 

 

Darba noformējums 

• Ievēroti noformēšanas noteikumi 

• Atbilstošs apjoms 

• Nav pareizrakstības kļūdu  
 

 
1 
1 
1 

 

Izmantoto informācijas avotu saraksts 

• Iekļauti visi pieminētie avoti 

• Ir vismaz 3 avoti 

• Saraksts noformēts atbilstoši kritērijiem 

 
1 
1 
1 

 

Kopā max 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.3 

 

Pētnieciskā darba izvērtējums  4. klasēs 

Vērtēšanas kritēriji 

P
u

n
kt

i 
  

        

Titullapa          

Ir visa nepieciešamā informācija, lapa pareizi 
noformēta, nav kļūdu 

1 
        

Pieņēmums          

Pieņēmums apgalvojums formā 1         

Skaidri un saprotami noformulēts 1         

Atbilst tēmai 1         

Pētnieciskā daļa          

Pētījuma norise aprakstīta 1         

Izklāsts secīgs, pamatots 1         

Pētījums ir vizualizēts ar uzskates materiāliem 1         

Secinājumi          

Īsi un skaidri formulēti 1         

Apkopo galveno domu katrā nodaļā 1         

Saistīti ar izvirzīto mērķi 1         

Darba noformējums          

Ievēroti noformēšanas noteikumi 1         

Atbilstošs apjoms 1         

Nav pareizrakstības kļūdu  1         

Atbilstība tematam, argumentācija          

Pārdomāts faktu materiāls (nav liekvārdības, ir 
atslēgas vārdi, frāzes)  

1 
        

Atklāta un pamatota galvenā doma 1         

Pārliecinoši atbild uz jautājumiem 1         

Uzskatāmība          

Vienots prezentācijas dizains un noformējums 
(burtu dizains un izmērs, fona krāsas, ir 
titulslaids, ievads, galvenā daļa, secinājumi) 

1 
        

Iekļauti atbilstoši vizuālie materiāli  1         

Ievērotas valodas prasības (stils, interpunkcija,  
ortogrāfija) 

1 
        

Prasme uzstāties          

Teksts tiek brīvi runāts, nevis lasīts 1         

Tiek izmantota literārā valoda un valodas 
normas 

1 
        

Atbilstošs laika limits 1         

Prasme uzdot jēgpilnu jautājumu par cita darbu 1         

Kopā max 23         

Skolēna vērtējums          
 

 

 

 

 

 

    



 

 Pielikums Nr.4 

Pētnieciskā darba izvērtējums  5., 6. klasēs 

Vērtēšanas kritēriji 

P
u

n
kt

i 
  

        

Titullapa          

Ir visa nepieciešamā informācija, lapa pareizi 
noformēta, nav kļūdu 

1 
        

Ievads          

Aprakstīta tēmas aktualitāte, nozīmīgums 1         

Pieņēmums apgalvojuma formā  1         

Mērķis un uzdevumi skaidri saprotami 1         

Teorētiskā daļa          

Teorētiskais pamatojums atbilst darba mērķim  1         

Informācija precīza un saprotama 1         

Teikumi loģiski un gramatiski pareizi veidoti 1         

Pētnieciskā daļa          

Pētījuma norise aprakstīta 1         

Izklāsts secīgs, pamatots 1         

Pētījums ir vizualizēts ar uzskates materiāliem 1         

Secinājumi          

Īsi un skaidri formulēti 1         

Apkopo galveno domu katrā nodaļā 1         

Saistīti ar izvirzīto mērķi 1         

Darba noformējums          

Ievēroti noformēšanas noteikumi 1         

Atbilstošs apjoms 1         

Nav pareizrakstības kļūdu  1         

Izmantoto informācijas avotu saraksts          

Iekļauti visi pieminētie avoti 1         

Ir vismaz 3 avoti 1         

Saraksts noformēts atbilstoši kritērijiem 1         

Atbilstība tematam, argumentācija          

Pārdomāts faktu materiāls (nav liekvārdības, ir 
atslēgas vārdi, frāzes)  

1 
        

Atklāta un pamatota galvenā doma 1         

Pārliecinoši atbild uz jautājumiem 1         

Uzskatāmība          

Vienots prezentācijas dizains un noformējums 
(burtu dizains un izmērs, fona krāsas, ir 
titulslaids, ievads, galvenā daļa, secinājumi) 

1 
        

Iekļauti atbilstoši vizuālie materiāli  1         

Ievērotas valodas prasības (stils, interpunkcija,  
ortogrāfija) 

1 
        

Prasme uzstāties          

Teksts tiek brīvi runāts, nevis lasīts 1         

Tiek izmantota literārā valoda un valodas 
normas 

1 
        

Atbilstošs laika limits 1         

Prasme uzdot jēgpilnu jautājumu par cita darbu 1         

Kopā max 29         

Skolēna vērtējums          



 

 


