
                                                                                                                                                                                    

Apstiprinu 

IP vadītāja __________ 

  /I. Bulaša/            

Daugavpils novada sākumskolas skolēnu  

pētījumu darbu ‘’Vēro! Domā! Raksti! Dalies ar citiem!’’nolikums 

 

 Darbu izpilda 1 skolēns 

 Dalībnieki -  4. kl. skolēni 

 Tēma ‘’Profesijas manā dzimtā’’ 

 Darba apjoms līdz 6 lpp. 

 Darbu jāiesniedz Izglītības pārvaldē līdz  01.03.2017. 

 Katra skola iesūta 1  darbu 

 Darbu aizstāv konferencē 03.2017.  (piedalās visi iesniegto darbu autori) 

 Darba prezentācijas laiks  3 minūtes 

 Darba prezentēšanas laikā izmanto vizuālos uzskates līdzekļus, piemēram, 

zīmējumi, plakāti, shēmas u.c. (pašizgatavoti) 

 Darbu raksta uz A4 formāta lapām 

 Jāievēro šādi teksta attālumi no lapas malām 

1) no kreisās puses 3 cm 

2) no labās puses 1 cm 

3) no augšas un apakšas 2 cm 

 darbu izpilda glītā rokrakstā vai datorsalikumā 

 darbu jāuzraksta pareizā literārā valodā 

 darbu glīti jānoformē 

 lappuses numurē, bet numuru neliek ‘’Titullapa’’, bet kopējo lappušu skaitā to 

ieskaita 

 lappuses numurē ar arābu cipariem 

 darba nosaukuma un virsrakstu beigās neliek punktus 

 rakstot jāievēro intervāls 1,5; fonts – Normal, Times New Roman; burtu 

lielums tekstam – 12; virsrakstiem 14 vai 16 (Bold); burtu krāsa – melna; 

 darba lapas ir jāiesien (nelikt atsevišķās kabatiņās) 

 

Darba galvenās daļas 

1. Titullapa 

Jāiekļauj 

 skolas nosaukums 

 darba nosaukums 

 darba autora vārds, uzvārds, klase 

 darba vadītāja amats, zinātniskais vai akadēmiskais grāds, vārds, uzvārds 



 darba izpildes vieta un gads 

 

2. Darba gaitas apraksts 

 Veido aprakstu pēc paša veidota plāna 

 

3. Pielikumi 

 ievieto zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas,  u.c.; 

 pielikumi ir jānumurē un tiem jābūt nosaukumiem; 

 Pielikumi jāievieto darba beigās to pieminēšanas secībā darba tekstā; 

 Pielikumi nedrīkst pārsniegt 1/3 no darba apjoma. 

 

Skolēnu pētījumu darbu vērtēšanas kritēriji 

 

1. Darba saturs 

2. Darba apjoms 

3. Darba noformējuma atbilstība sākumskolas skolēnu pētījuma darba 

prasībām 

4. Izziņas vērtība 

5. Vizuālais efekts 

6. Pareizrakstība 

7. Pielikumi 

8. Darba aizstāvēšana konferencē 

 Runa  

 Uzskatāmība (uzskates materiāls – pašizgatavots) 

 Atbildes uz jautājumiem konferences laikā 
 

 

 

Daugavpils novada sākumskolas skolēnu pētījumu darbu vērtēšanas tabula 
 

N.  
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                                                                             IP vadītāja_________ 
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Daugavpils novada sākumskolas skolēnu  

radošās darbnīcas ‘’Tev ir ideja? Tad parādi citiem!’’ nolikums 

 

Mērķis: Veicināt skolēnu radošo spēju attīstību un sevis izteikšanas formas mākslas 

valodā. 

Dalībnieki: 1. vai 2.kl. skolēni (no skolas piedalās 1 skolēns) 

Tēma: ‘’Sniegavīrs’’ 

Pasākuma norises laiks: 12.2016. 

Materiāls: papīrs 

Tehnika: pēc izvēles 

Darba izmērs:  ne mazākus par 15 x 15 x 15 cm; A4 formāts  

Darba izpildes laiks: 60 min. 

Vērtēšanas kritēriji: 

* ideja un tās atklāsme; 

* idejas oriģinalitāte; 

* izpildījuma kvalitāte (darba kultūra); 

* darbs ar mākslinieciskās izpausmes līdzekļiem, tehnika 

 

 

_________________________________________________________ 

 
 

 Darba izpildes materiālu  un darba rīkus sagatavo pats dalībnieks: papīrs, 

kartons,  šķēres, līme, lineāls, cirkulis, zīmulis utt. 

 Darba izpildes laikā neizmanto šablonus un sagataves. 

 Nedrīkst izmantot papildus cita veida materiālus (darbu pagatavo tikai no 

papīra!!!). 
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Daugavpils novada sākumskolas skolēnu pašsacerētu radošo darbu ‘’Mēs – paši 

par sevi’’ konkursa nolikums 

 

Mērķis: Rosināt bērnu iztēli un fantāziju; bagātināt vārdu krājumu; pilnveidot 

skolēnu valodas kultūru, pašprezentācijas prasmes. 

Dalībnieki: 3.kl. skolēni (no skolas piedalās 1 skolēns) 

Tēma: ‘’Mans pagasts’’ 

Pasākuma norises laiks: 01.2017. 

Priekšnesuma ilgums: līdz 3 min. 

Radošā darba veids: pasaka 

Vērtēšanas kritēriji: 

* domas atklāsme; 

* kontakts ar klausītāju; 

* idejas oriģinalitāte; 

* dikcija un artikulācija; 

* priekšnesuma atbilstība tēmai un dalībnieka  vecumam; 

* dalībnieka vizuālais tēls 

 
 

 

 

 


