
10. pielikums 
Zemkopības ministrijas

Datums skatāms laika zīmogā
rīkojumam Nr.47

Konkursa “Sējējs 2021” vērtēšanas kritēriji konkursa nominācijā 
“ZINĀTNE PRAKSĒ UN INOVĀCIJAS” 

grupā “ZINĀTNE INOVĀCIJAI”

Vārds_____________________Uzvārds______________________________
Zinātniskais/akadēmiskais grāds vai cits________________________________
Darba vieta: 
Mājas adrese:
Ieņemamais amats: _
Pieteiktā darba nosaukums: 
Bankas  (t. sk., filiāles) nosaukums________________________________________________
Konta Nr._____________________ Bankas kods __________________                                     
Telefona Nr. ____________________E-pasta adrese  _________________________________
Konkursā piedalās zinātnieks, kas atbilst nolikuma 11. punktā noteiktajam.  

Nr.p.k. Rādītāji Maks.
punktu
skaits

Fakt.
punktu
skaits

Vērtējuma 
īss pamatojums

1. Pētījuma, 
inovācijas 
nozīmība un 
aktualitāte 

Pieteikumā argumentētā nozīmība un 
aktualitāte Latvijas lauksaimniecības un lauku
attīstībā

5

Semināru, izdales materiālu skaits, ziņojumi 
konferencēs Latvijā*

5

Visi rādītāji starpdisciplinārā pētījumā vadošajiem līdzautoriem /vārds, uzvārds, zin. grāds, darba 
vieta/ ne vairāk kā 5:

Maksimālais punktu skaits kopā 10
2. Pētījumu 

nozīme 
nozares 
attīstībā

Ražotāju pārstāvju, asociāciju ieteikumi 
(atzinumi) ar konkrētu informāciju par 
izmantošanu, tās apjomiem (arī iespējamiem)

5  

Autorapliecības, patenti * 5
Maksimālais punktu skaits kopā 10

3. Pētījumu 
publicitātes 
līmenis

Scopus, Web of  Science un šīm datu bāzēm
pielīdzināmo publikāciju skaits; Hirša indekss
(H)*

25

Pētījumu rezultātu, ieteikumu apkopojums 
grāmatās, rakstu krājumos, monogrāfijas, 
normatīvi u.c. valsts valodā*

5

Dalība vai vadība starptautiskās konferencēs, 
semināros, kā arī  starptautiskās zinātnes 
organizācijās*

10

Sekmīga dalība iepriekšējo gados Sējēja, LR 
citu ministriju, LZA un citos  konkursos**

Kopā (∑N) 60
Darba izpildes laiks Pieteiktā darba izpildes laiks, gados ***

Vidējais punktu skaits 
* vairāku autoru konkursa tēmas pieteikuma gadījumā, kā arī nosakot faktisko punktu skaitu konkrētam kritērijam, kur 
nepieciešama kolektīva darbība, ņemt vērā līdzautoru autoru skaitu, kā arī starpdisciplināro jautājumu nozīmību; 
**ekspertam jānosaka vai tēmas, vai tās analoga pieteikums nav sekmīgi jau startējis LR ministriju, LZA, Banku vai 
pašvaldību organizāciju rīkotajos konkursos ar naudas balvām;
***darba  izpildes laika norāde gados nepieciešama vidējā korektam aprēķinam un  salīdzinājumam starp dažādiem 
konkursantiem. Turpinājumā vidējo punktu skaitu aprēķina vienam izpildītājam gadā.  
 
Ekspertu lūdzu precīzi ievērot maksimāli atļauto vērtējumu punktu skaitu kritēriju pozīcijās.
Vērtēja eksperts:  Nr. ........... Iesniegšanas datums: .................



Konkursa “Sējējs 2021” vērtēšanas kritēriji konkursa nominācijās 
“ZINĀTNE PRAKSĒ UN INOVĀCIJAS” 

grupā “ZINĀTNE PRAKSEI” 

Vārds____________________________Uzvārds_________________
Zinātniskais/akadēmiskais grāds vai cits___________________
Darba vieta: 
Mājas adrese: __________________________________________
Ieņemamais amats __________________________________________
Pieteiktā darba nosaukums____________________________________________
____________________________________________________________________________
Bankas  (t. sk., filiāles) nosaukums________________________________________________
Konta Nr._____________________ Bankas kods __________________                                     
Telefona Nr. ____________________E-pasta adrese  _________________________________
Konkursā piedalās zinātnieks, kas atbilst nolikuma 11. punktā noteiktajam.  

Nr.p.
k.

Rādītāji Maks.
punktu
skaits

Fakt.
punktu
skaits

Vērtējuma 
īss pamatojums

1. Pētījuma, 
inovācijas 
nozīmība un 
aktualitāte 

Pieteikumā argumentētā nozīmība un 
aktualitāte Latvijas lauksaimniecības un lauku 
attīstībā

5

Semināru, izdales materiālu skaits, ziņojumi 
konferencēs Latvijā *

10

Visi rādītāji starpdisciplinārā pētījumā turpmāk vadošajiem līdzautoriem /vārds, uzvārds, zin. grāds, darba 
vieta/, ne vairāk kā 5:

Maksimālais punktu skaits kopā 15
2. Pētījumu 

nozīme nozares 
attīstībā

Ražotāju pārstāvju, asociāciju ieteikumi 
(atzinumi) ar konkrētu informāciju par 
izmantošanu, tās apjomiem (arī iespējamiem)

5

Autorapliecības, patenti * 10
Maksimālais punktu skaits kopā 15

3. Pētījumu 
publicitātes 
līmenis

Scopus,  Web  of  Science un  šīm  datu  bāzēm
pielīdzināmo publikāciju  skaits;  Hirša  indekss
(H )*

5

Pētījumu rezultātu, ieteikumu apkopojums 
grāmatās, rakstu krājumos, monogrāfijas, 
normatīvi u.c. valsts valodā *

20

Dalība vai vadība starptautiskās konferencēs, 
semināros, kā arī  starptautiskās zinātnes 
organizācijās *

5

Sekmīga dalība iepriekšējo gados Sējēja, LR 
citu ministriju, LZA un citos konkursos **

Kopā (∑N) 60
Darba izpildes laiks Pieteiktā darba izpildes laiks, gados ***

Vidējais punktu skaits
* vairāku autoru konkursa tēmas pieteikuma gadījumā, kā arī nosakot faktisko punktu skaitu konkrētam  kritērijam, kur nepieciešama
kolektīva darbība, ņemt vērā līdzautoru autoru skaitu, kā arī starpdisciplināro jautājumu nozīmību; 
**ekspertam jānosaka vai tēmas, vai tās analogs pieteikums nav sekmīgi jau startējis LR ministriju, LZA, Banku vai pašvaldību 
organizāciju rīkotajos konkursos ar naudas balvām;
***darba izpildes laika norāde gados nepieciešama vidējā korektam aprēķinam un salīdzinājumam starp dažādiem konkursantiem. 
Turpinājumā vidējo punktu skaitu aprēķina vienam izpildītājam gadā.  

Ekspertu lūdzu precīzi ievērot maksimāli atļauto vērtējumu punktu skaitu kritēriju pozīcijās.
Vērtēja eksperts: Nr............ Iesniegšanas datums: .................


