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NOTEIKUMI PAR IZGLĪTOJAMO
PROJEKTU UN ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU
IZSTRĀDES KĀRTĪBU
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr. 281 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un
izglītības programmu paraugiem 2.1 un 2.4 punktu un
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu
11.01.2016.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Atbilstīgi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās
noteiktajam, lai nodrošinātu iespējas sagatavoties izglītības ieguves turpināšanai
augstākās izglītības mācību iestādēs, izglītojamajiem jāapgūst projektu un/vai
zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanas metodika, iegūstot praktiskas projekta
un/vai zinātniski pētnieciskā darba veikšanas prasmes un iemaņas.
2. Izglītojamie, koordinējot klašu audzinātājām/-iem, vienojas par izvēlētā
projekta/zinātniski pētnieciskā darba tēmu, sekciju, apjomu un darba vadītāju.
3. Projekta/zinātniski pētnieciskā darba izstrādei jānotiek Projektu nedēļas, fakultatīvo un
interešu nodarbību un individuālā darba stundu laikā atkarībā no plānotā un veicamā
darba apjoma.
4. Katra ģimnāzijas pedagoga pienākums ir regulāri vadīt un konsultēt izglītojamos
projektu/zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kuri atbilst Valsts izglītības satura
centra rekomendācijām un ieteikumiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē noteiktā
sekcijā.
5. Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde notiek saskaņā ar Valsts izglītības satura centra
ieteikumiem un rekomendācijām un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā izstrādātajiem
ieteikumiem apjomā mazo zinātniski pētniecisko darbu izstrādei.
II. Projekta/zinātniski pētnieciskā darba izstrādes kārtība
6. 10.klasē apjomā nelielu zinātniski pētniecisko darbu, galveno uzmanību pievēršot
darba veikšanas tehnoloģijai, izglītojamie izstrādā individuāli fakultatīvo/interešu
nodarbību laikā. Darbu aizstāv attiecīgo fakultatīvo/interešu nodarbību laikā. Darbs un
tā aizstāvēšana tiek vērtēta 10 ballu skalā. Nodarbību vadītāja/-s vienojas ar mācību
priekšmetu skolotājiem par nobeiguma pārbaudes darbā iegūta vērtējuma izlikšanu
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noteiktos mācību priekšmetos atbilstīgi darbā izmantotajām prasmēm – latviešu
valodā un informātikā.
7. Nodarbību vadītājas izveido to izglītojamo sarakstu (ar potenciālajiem zinātniski
pētniecisko darbu vadītājiem), kuriem ieteicams darbu turpināt un pabeigt izstrādāt
darbu reģiona konkursam. Sarakstu kontrolei iesniedz klašu audzinātājiem.
8. 11., 12.klašu izglītojamie Projektu nedēļas laikā piedalās valsts pārbaudījumu
izmēģinājumā, veic citus ar klases audzinātāju saskaņotus darbus. Noteikto darbu
neizpilde neattaisnotu iemeslu dēļ uzskatāma par neattaisnotu mācību darba kavējumu
atbilstīgi katru dienu paredzēto mācību stundu skaitam.
9. Ikviens izglītojamais individuāli, divatā vai trijatā drīkst izstrādāt zinātniski
pētniecisko darbu, kurš precīzi atbilst Valsts izglītības satura centra rekomendācijām
un ieteikumiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē noteiktā sekcijā. Šādu darbu
aizstāvēšanai tiek rīkota Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas izglītojamo zinātniski
pētniecisko darbu aizstāvēšanas konferencē, no kuras kvalitatīvi izstrādāto un
aizstāvēto darbu autori tiek izvirzīti dalībai Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniski
pētniecisko darbu aizstāvēšanas konferencei. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas
izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas konferencē kā dalībnieki vai
klausītāji piedalās Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10.-12.klašu izglītojamie.
10. Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konkursa dalībniekiem II
semestrī drīkst būt par vienu nobeiguma pārbaudes darba vērtējumu mazāk, nekā
noteikts Noteikumos par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, bet ne
mazāk kā divi nobeiguma pārbaudes darbu vērtējumi semestrī.
III. Noslēguma jautājums
11. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes nodarbību vadītāji mācību gada pirmajā
semestrī ar šiem noteikumiem iepazīstina 10.klašu izglītojamos, klašu audzinātāji
pārējā laikā skaidro šo Noteikumu normas pēc izglītojamo un viņu vecāku
pieprasījuma.
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