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Vērtējam balstoties uz izstrādātajiem kritērijiem!
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 Rakstot darbu, sekojiet soli pa solim ZPD izstrādāšanas metodikai un finālā 
salīdziniet savu darbu ar vērtēšanas kritērijiem.
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 Piem., darba nosaukums «Traumas Latvijas 
basketbolā», 
taču darbā izvērtētas tikai ceļa traumas, un tikai 
jaunietēm, un tikai vienā komandā



 Jāizvirza sasniedzams 
mērķis!
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Neveidot globālus secinājumus! 

«Zaļumi satur daudz vitamīnu»

Secinājumus veidot tikai, izejot no 
iegūtajiem rezultātiem!

«Manā dārzā izaudzētie zaļumi satur 
X daudzumu tādus un tādus 
vitamīnus» vai

«pētītājos zaļumos vitamīni netika 
konstatēti»

Nebaidīties no negatīviem 
secinājumiem vai hipotēzes 
neapstiprināšanās.
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• Hipotēze vs. pētījuma jautājums

• Piem., hipotēze:  «63% Rīgas iedzīvotāju nezina, kur atrodas LU Akadēmiskais centrs»

 Kāpēc tieši 63%? Kāds tam ir pamatojums? Arī hipotēzei ir jābūt loģiskai, pamatotai.

• Darbi, kas ir uz robežas starp dažādām zinātņu jomām..

 izvērtējie arī paši ļoti rūpīgi, kurā nozarē iesniedzat, jo nespeciālists (jo nepareizā nozare) 
vērtējot darbu ļoti iespējams nepamanīs darba aktualitāti un nozīmīgumu

• Zinātniskie darbi laboratorijās vs. darbi skolas ķīmijas laboratorijā, mājās vai tml.

 Izstrādājot ZPD zinātniskā grupā (kādā universitātes laboratorijā, institūtā u.c.) ir jābūt 
skaidri norādītam skolēna ieguldījumam. Nepietiek tikai ar praktisku darbu, kā paraugu 
uzlikšana kādā aparātā, jābūt arī zinātniskam ieguldījumam.
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• Informētā piekrišana: rakstiskā vai iekļauta aptaujas anketā
• Ētikas atļauja, ja iejaucas/ietekmē veselību

 Ja ģimenes loceklis ir piekritis piedalīties pētījumā, arī tad ir 
nepieciešama informētā piekrišana vai ētikas atļauja (tieši tādas 
pašas prasības kā pret jebkuru citu cilvēku).
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Zinātniskā literatūra!!!
• Starptautiski recenzēti raksti;
• Datubāzes Pubmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, Scopus.com, Web of Science
- Ārstēšanas vadlīnijas
- Profesionālo asociāciju mājaslapas, informācija;
- Valsts institūciju lapas, piem. Slimību profilakses kontroles centrs, Zāļu valsts aģentūra, Nacionālais 

veselības dienests
- Latvijas ārsts, Doctus, Materia Medica

 Piem., portāls medicine.lv, lai 
arī nosaukumā parādās vārds 
«medicīna», tas nav zinātnisks
resurss, jo lielākā daļa rakstu ir 
vienkārši reklāmraksti

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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 Metodei jābūt atkārtojamai!
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Rezultāti un secinājumi
loģiskā secībā aprakstīti visi nozīmīgākie rezultāti, 
kas attiecas uz darba mērķi, pētījuma jautājumu 
un/vai
hipotēzi, un sasniegti ar izmantotajām pētījuma 
metodēm; 
labi pārdomāts rezultātu izklāsta veids (tabulas, 
attēli);
rezultātu analīze ir balstīta literatūras pārskatā 
aplūkotajās zinātniskajās atziņās, t.sk. salīdzināta 
ar iepriekš veikto pētījumu rezultātiem;
rezultātu analīze ir loģiska un pamatota;
ir aprakstīti iegūto rezultātu nepilnības un to 

iespējamais skaidrojums; ir iezīmēti turpmāk 
veicamo pētījumu virzieni;
ir aprakstīta rezultātu praktiskā nozīmība un 
pielietojamība. 



Paldies par uzmanību!

zane.dzirkale@lu.lv


