
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 

projekta darba izstrādes nolikums 

 

 

Skolēnu projekta darbu veido izpildot vispārējās vidējās izglītības programmā īstenotā starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” apguves 

prasības. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola īsteno starpdisciplināru kursu “Projekta darbs”, kurā 

skolēns saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem veic un aizstāv pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu. Patstāvīgi izstrādājot 

projekta darbu kā apjomīgu mācību uzdevumu vidējās izglītības pakāpes noslēgumā, skolēns nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās 

situācijās, tai skaitā caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas augstākajā mācību satura apguves līmenī 

saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem. 

1. Skolēnu projekta darba darbības mērķi 

1.1.  Veikt patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu lietpratību kompleksās situācijās dažādās mācību jomās;  

1.2. pārdomāti un atbildīgi izvēlēties sev saistošu tematu un projekta darba formu patstāvīgai darbībai; 

1.3. izvirzīt un sasniegt mērķus, sadarbojoties ar darba procesā iesaistītajām pusēm;  

1.4. veidot izpratni par zināšanu un pieņēmumu veidošanos un to kritisku izvērtēšanu indivīda un grupas līmenī;  

1.5. attīstīt un lietot kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes;  

1.6. pilnveidot jaunrades, plānošanas, darba uzraudzības un darba prezentēšanas prasmes;  

1.7. attīstīt un pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes un kritisku mācīšanās pieeju, kā arī regulāri un sistemātiski izvērtēt savu sniegumu;  
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1.8. saskatīt kursā attīstīto prasmju pārneses iespējas uz citām mācību jomām, apzinoties un izprotot šo prasmju starpdisciplinaritāti;  

1.9. saistīt kursā iegūto mācību un mācīšanās pieredzi ar personisko izaugsmi un profesionālo mērķu realizēšanas iespējām. 

 

2. Darbu organizēšana, koordinēšana un projekta darba veidi 

2.1. Atbalsts no skolas puses:  

Projekta darbu koordinators - izskaidro izstrādes soļus, prasības, norisi, organizāciju.  

Projekta darba vadītājs - palīdz saprast kādas prasmes vajadzīgas, seko termiņu ievērošanai, skaidro prasības, palīdz saturiski. 

2.2. Projekta darbs ir kurss, tāpat kā citi kursi,  projekta darbs noslēdzas ar vērtējumu atestātā. 

2.3. Projekta darbu vērtē 10 ballu skalā. Vērtējums var būt arī viens no vērtējumiem atbilstošajā padziļinātajā kursā.  

2.4. Šī kursa 35 (70) stundās tiek ieskaitīts laiks skolēnam fiziski veikt projekta darbu.  

2.5. Projekta darbs nav nosacījums piekļuvei eksāmenam, projekta darba vērtējums nekādi neietekmēs vērtējumu eksāmenā!  

2.6. Katram padziļinātam eksāmenam ir noteikti pielaišanas nosacījumi. Nosacījumu komplektā viens elements var būt arī projekta darbs. 

2.7. Katrā konkrētajā projekta darba veidā darba vadītājs var būt skolotājs, skolas sociālie darbinieki un psihologi. 

2.8. Projekta darba tēmas izvēlas skolēni, vadītāji vai saistošā priekšmeta skolotājs skolā konsultē un palīdz temata izvēlē. 

2.9. Skolotājam vēlams nevadīt vairāk par 10 projekta darbiem. Ja darbu skaits pārsniedz 10, tad skolotājam ir tiesības atteikties no darba vadīšanas. 
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2.10. Projekta darba veidi: 

• Pētnieciskais  

• Sabiedriskais darbs  

• Mākslinieciskās jaunrades darbs 

• Dizaina risinājums 

• Mācību uzņēmums 

3. Dalībnieki 

3.1. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 12. klases skolēni (izņēmuma gadījumā - 10. un 11.klases skolēni). 

4. Projekta darba rakstīšanas kārtība 

4.1. Sagatavošanās projekta darbam: 

4.1.1. Projekta darba tēmas formulēšana, darba vadītāja izvēle; 

4.1.2. ar vadītāju saskaņota skolēna projekta darba pieteikuma iesniegšana direktora vietniekam; 

4.1.3. darba vadītājs kopā ar skolēniem formulē projekta darba mērķi, uzdevumus, sastāda darbības plānu, vienojas par darba izstrādes grafiku.  

5. Projekta darba izstrāde un aizstāvēšana 

5.1. Skolēni tiek informēti par projekta darba aizstāvēšanas datumu. 
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5.2. Projekta darba ietvaros skolēni: 

1) formulē pētījuma problēmu un aktualitāti;  

2) izpēta informācijas avotus;  

3) formulē darba mērķus un uzdevumus;  

4) formulē pētījuma jautājumu/hipotēzi;  

5) plāno pētījumu un izvēlas pētījuma metodes;  

6) ievāc un apkopo datus;  

7) apstrādā datus, analizē un interpretē rezultātus;  

8) formulē secinājumus. 

5.3. Projekta darba vadītāja akceptēta darba iesniegšana direktora vietniekam mācību un audzināšanas darbā (līdz noteiktajam datumam un laikam). 

5.4. Projekta darba aizstāvēšana Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 

5.4.1. Atbilstoši pētāmās tēmas apjomam darba vadītājs ir tiesīgs koriģēt projekta darba izstrādes grafiku nemainot darba nodošanas un 

aizstāvēšanas laikus. 

5.4.2. Īstenojot projekta darbu un demonstrējot informācijpratības un digitālās prasmes, skolēns šo prasmju apguvi apliecina prezentācijā, kuru 

veido šāds saturs:  
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• kopsavilkums par paveikto, kur secīgi un loģiski izklāsta sava darba mērķi, procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus. Projekta darba veids 

nosaka prezentācijas satura izklāsta struktūru. Skolēns šo saturu demonstrē, atbildot:  

- kāpēc izvēlējās šo tēmu,  

- ko vēlējās sasniegt,  

- kā to sasniedza,  

- ko sasniedza;  

• kopsavilkums par sava projekta darba novērtējumu un secinājumiem, kur pamatoti apraksta apgūto no projekta darba īstenošanas procesa. Skolēns 

šo saturu demonstrē, atbildot:  

- kas padevās visvieglāk,  

- kas sagādāja grūtības vai izaicinājumu,  

- kas ir nozīmīgākais no apgūtā un pieredzētā,  

- kādi ir iespējamie uzlabojumi un/vai izaugsmes iespējas 

 

5.5. Skolēnam ir tiesības lūgt darba vadītāja palīdzību literatūras izvēlē un atlasē, kā arī citos ar aplūkojamās tēmas specifiku saistītos jautājumos. 
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6. Projekta darba vērtēšana kārtība 

6.1. Darba vērtējums tiek izteikts ballēs, vērtējums tiek ierakstīts žurnālā, liecībā un Atestāta par vidējo izglītību pielikumā – sekmju izrakstā, 12. 

klasi beidzot. 

6.2. Projekta darbu vērtē recenzents un skolas direktora apstiprināta komisija. Darba vadītāja vērtējumam ir rekomendējoša nozīme; 

6.3. Komisija nosaka tos darbus, kuri tiek izvirzīti Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajai konferencei. 

6.4. Projekta darba vērtējumu autors var apstrīdēt 2 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas, komisijai iesniedzot motivētu iesniegumu. 

6.5. Vērtējuma apstrīdēšanas gadījumā projekta darba komisijas priekšsēdētājs sasauc ārkārtas komisijas sēdi, uzaicinot strīdīgās puses un direktora 

vietnieku. Komisija lemj par veicamajiem pasākumiem strīdīgā jautājuma atrisināšanā. 

7. Projekta darba vērtēšanas kritēriji 

7.1. Turpmāk doti snieguma līmeņu apraksti katrai no trim snieguma demonstrēšanas formām visiem projekta darba veidiem, kas atspoguļo skolēna 

sniegumu caurviju prasmēs, kā arī zināšanas, izpratni, prasmes un to kombinācijas augstākajā mācību satura apguves līmenī padziļinātajā(-os) 

kursā(-os), saistībā ar kuru(-iem) izstrādāts projekta darbs. Šie snieguma līmeņu apraksti tiek izmantoti, gan vērtējot skolēna sniegumu darba 

noslēgumā, gan atbalstot skolēnus darba īstenošanas laikā. Projekta darba galarezultāta novērtēšanai piedāvāti pieci dažādi snieguma līmeņu 

apraksti – katram projekta darba veidam. Savukārt gan projekta darba pašnovērtējuma portfolio, gan projekta darba prezentācijas novērtēšanai 

piedāvāts vienots snieguma līmeņu apraksts visos projekta darba veidos 
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7.2. Pētniecības darbs 

1) formulē pētījuma problēmu un aktualitāti;  

2) izpēta informācijas avotus;  

3) formulē darba mērķus un uzdevumus;  

4) formulē pētījuma jautājumu/hipotēzi;  

5) plāno pētījumu un izvēlas pētījuma metodes;  

6) ievāc un apkopo datus;  

7) apstrādā datus, analizē un interpretē rezultātus;  

8) formulē secinājumus. 

7.2.1. Prasmju apguvi skolēns apliecina, iesniedzot pētniecības darba aprakstu, kuru veido šādas sadaļas:  

• titullapa;  

• saturs;  

• ievads;  

• darba satura izklāsta nodaļas un apakšnodaļas:  
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- literatūras apskats/teorētiskā daļa, 

- metožu apraksts,  

- rezultātu apkopojums un analīze;  

• secinājumi;  

• informācijas avotu saraksts;  

• pielikumi (ja nepieciešams).  

7.2.2. Skolēna projekta darba galarezultātu – pētniecības darba aprakstu – vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu (1.pielikums) 

 

7.3. Jaunrades darbs: mācību uzņēmums 

7.3.1. Īstenojot mācību uzņēmumu un demonstrējot šim projekta darba veidam atbilstošās prasmes, skolēns:  

1) definē problēmu sabiedrībā un tās aktualitāti;  

2) formulē mērķi un uzdevumus;  

3) ģenerē idejas problēmas risināšanai un izvēlas atbilstošāko;  

4) aprēķina plānotā produkta ražošanas izmaksas, plāno produkta cenu;  

5) analizē tirgus situāciju, nosaka mērķtirgu, plāno mārketinga stratēģijas, pozicionē produktu;  
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6) izstrādā produktu, veic testēšanu;  

7) analizē finanšu plūsmu;  

8) analizē darba procesu, produkta izveidi un tā ilgtspēju;  

9) publiski demonstrē produktu vai tā prototipu. 

7.3.2. Prasmju apguvi skolēns apliecina, radot un iesniedzot mācību uzņēmuma aprakstu un publiski demonstrējot radīto produktu. Mācību 

uzņēmuma aprakstu veido šādas sadaļas:  

• titullapa;  

• saturs;  

• ievads;  

• darba satura izklāsta nodaļas un apakšnodaļas:  

- radītā produkta virzība tirgū,  

- darbības apraksts,  

- rezultātu analīze;  

• secinājumi;  

• informācijas avotu saraksts;  
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• pielikumi (ja nepieciešams) 

7.3.3. Skolēna projekta darba galarezultātu – mācību uzņēmuma aprakstu – vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu (2. pielikums). 

7.3.4. Publiski demonstrējot produktu, skolēns:  

• prezentē produkta vai tā prototipa priekšrocības;  

• iekārto produkta demonstrējumam atbilstošu vidi;  

• demonstrē izvēlētos mārketinga paņēmienus sava produkta mērķauditorijas efektīvākai sasniegšanai;  

• īsteno lifta runu (pārliecinošs vēstījums par sava uzņēmuma radīto produktu pāris minūtēs) ar pārdomātu saturu par sava mācību uzņēmuma 

izstrādāto produktu. 

7.3.5. Skolēna projekta darba galarezultātu – mācību uzņēmuma (produkta) publisku demonstrēšanu – vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu 

(3. pielikums). 

 

 

 

7.4. Jaunrades darbs: mākslinieciskās jaunrades darbs  

7.4.1 Īstenojot mākslinieciskās jaunrades darbu un demonstrējot šim projekta darba veidam atbilstošās prasmes skolēns:  
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1) definē problēmu vai tēmu;  

2) formulē darba mērķi vai ieceri;  

3) atbilstoši jaunrades darba formai un idejai izvēlas izteiksmes līdzekļus, tehniku un nepieciešamos resursus;  

4) izveido risinājuma/idejas īstenošanas plānu;  

5) veic izpēti un eksperimentē;  

6) izvērtē un uzlabo;  

7) dokumentē iedvesmas avotus un darba radošo procesu;  

8) publiski demonstrē artefaktu. 

7.4.2. Prasmju apguvi skolēns apliecina, radot un iesniedzot mākslinieciskās jaunrades darba aprakstu un publiski demonstrējot radīto artefaktu, 

piemēram, performanci, gleznu, izstādi, kompozīciju, koncertu, dzejas lasījumu, teātra izrādi, dejas uzvedumu. Mākslinieciskās jaunrades darba 

aprakstu veido šādas sadaļas:  

• titullapa;  

• saturs;  

• ievads;  

• darba satura izklāsta nodaļas un apakšnodaļas:  
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- kultūrkontekstu un avotu apskats (mākslas darbi, kultūrteorētiķu teksti, izpētes avoti),  

- metožu apraksts (paņēmieni un risinājumi, kas izmantoti idejas īstenošanā), 

- artefakta apraksts,  

- artefakta demonstrējuma plānošanas un procesa apraksts,  

- rezultātu apkopojums un analīze;  

• secinājumi;  

• informācijas avotu saraksts;  

• pielikumi (ja nepieciešams). 

7.4.3. Skolēna projekta darba galarezultātu – mākslinieciskās jaunrades darba aprakstu – vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu (4. 

pielikums). 

7.4.4. Publiski demonstrēts artefakts nozīmē to, ka skolēns ir ne vien radījis mākslas darbu (gleznu, dejas kompozīciju, muzikālu skaņdarbu, 

izrādi), bet arī noorganizējis tā izrādīšanu – nodošanu publikas vērtējumam. Publiski demonstrējot artefaktu, skolēns:  

• iekārto vidi artefakta publiskai demonstrēšanai;  

• pauž ideju/vēstījumu, izvēloties un lietojot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus atbilstoši mērķim;  

• īsteno procesa secīgumu un organizētību. 
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7.4.5. Skolēna projekta darba galarezultātu – mākslinieciskās jaunrades darba (artefakta) publisku demonstrēšanu – vērtē, izmantojot snieguma 

līmeņu aprakstu (5. pielikums). 

 

7.5. Jaunrades darbs: dizaina risinājums 

7.5.1. Īstenojot dizaina risinājumu un demonstrējot šim projekta darba veidam atbilstošās prasmes , skolēns:  

1) definē problēmu/izaicinājumu;  

2) formulē problēmas/izaicinājuma izpētes mērķi;  

3) sastāda un īsteno izpētes plānu;  

4) rada un attīsta ideju, izvēloties iecerei atbilstošus izteiksmes līdzekļus, tehniku un nepieciešamos resursus;  

5) īsteno radošo risinājumu, veido skices un zemas detalizācijas prototipus;  

6) testē prototipu;  

7) plāno risinājuma izstrādes gaitu un apraksta tā dzīves ciklu;  

8) veic dizaina risinājuma materiālu un tehnoloģiju izpēti;  

9) īsteno dizaina risinājumu (Alfa prototips);  

10) plāno mārketinga aktivitātes;  
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11) publiski demonstrē prototipu skatē un sniedz īso prezentāciju (pitch). 

7.5.2. Prasmju apguvi skolēns apliecina, radot un iesniedzot dizaina risinājuma aprakstu un publiski demonstrējot radīto prototipu. Dizaina 

risinājuma aprakstu veido šādas sadaļas:  

• titullapa;  

• saturs;  

• ievads;  

• dizaina risinājuma izstrādes apraksts:  

- problēmas/izaicinājuma izpētes rezultātu analīze,  

- idejas attīstība,  

- detalizēts prototips,  

- prototipa testēšana un rezultāti,  

- tehnoloģijas izpēte, ҽ dzīves cikls,  

- mārketinga aktivitāšu plānošana;  

• secinājumi,  

• pielikumi (ja nepieciešams). 

7.5.3. Skolēna projekta darba galarezultātu – dizaina risinājuma aprakstu – vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu (6. pielikums). 
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7.5.4. Publiski demonstrējot prototipu, skolēns:  

• sagatavojas prototipa demonstrēšanai, izstrādājot prototipa preču zīmi un prototipa nosaukumu;  

• demonstrē prototipa funkcijas un īpašības, atbilstību mērķtirgus problēmas risinājumam;  

• demonstrē mārketinga stratēģiju un materiālus (audio, video un vizuālie materiāli);  

• sniedz īso prezentāciju (pitch). 

7.5.5. Skolēna projekta darba galarezultātu – dizaina risinājuma (prototipa) publisku demonstrēšanu – vērtē, izmantojot snieguma līmeņu 

aprakstu (7. pielikums). 

7.6. Sabiedriskais darbs 

7.6.1. Īstenojot sabiedrisko darbu un demonstrējot šim projekta darba veidam atbilstošās prasmes, skolēns:  

1) veic situācijas izpēti un analīzi kopienā;  

2) formulē problēmu; 

3) formulē darba mērķi un uzdevumus; 

 4) nosaka mērķgrupu;  

5) formulē plānotos rezultātus;  

6) izstrādā īstenošanas plānu;  
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7) apzina esošos un nepieciešamos resursus;  

8) raksturo iesaistītās puses;  

9) ievieš, dokumentē un pielāgo aktivitātes; 

10) komunicē un sadarbojas ar iesaistītajām pusēm un mērķgrupām; 

11) iegūst atgriezenisko saiti no visām iesaistītajām pusēm;  

12) iegūst rezultātus un tos analizē;  

13) apraksta un analizē projekta ietekmi un ilgtspēju;  

14) formulē secinājumus; 

7.6.2. Prasmju apguvi skolēns apliecina, iesniedzot sabiedriskā darba aprakstu, kuru veido šādas sadaļas:  

• titullapa;  

• saturs;  

• ievads;  

• sabiedriskā darba satura izklāsta nodaļas un apakšnodaļas: 

- projekta koncepcijas izstrāde,  

- projekta plānošana,  
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- projekta īstenošana un uzraudzība,  

- projekta izvērtēšana;  

• informācijas avotu saraksts;  

• pielikumi (ja nepieciešams). 

7.6.3. Skolēna projekta darba galarezultātu – sabiedriskā darba aprakstu – vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu (8. pielikums). 

7.7. Skolēna projekta darba prezentāciju vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu (9. pielikums) 

8. Projekta darba vadītāja pienākumi 

8.1. Iepazīstināt ar priekšmeta un disciplīnas specifiku, iespējamajiem jautājumiem tēmas izvēlē, hipotēzes (ja tāda nepieciešama) vai pētniecības 

jautājuma formulēšanā un darba organizācijā. 

8.2. Veicināt darba savlaicīgu un sistemātisku veikšanu. 

8.3. Sekmēt veiksmīgu informācijas atlasi. 

8.4. Sekmēt darba atbilstību izvirzītajām prasībām. 

8.5. Konsultēt par jautājumiem, kuri radušies projekta darba rakstīšanas laikā. 
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9. Projekta darba pašnovērtējuma portfolio 

9.1. Īstenojot projekta darbu un demonstrējot pašvadītas mācīšanās prasmes, skolēns šo prasmju apguvi apliecina, iesniedzot projekta darba 

pašnovērtējuma portfolio, kuru veido šāds saturs:  

• projekta darba veidam raksturīgo caurviju prasmju grupu un tās iekļaujošo prasmju  izvērtējums, kas ietver:  

- prasmju (ne mazāk kā trīs), kas ietvertas pašnovērtējuma portfolio, uzskaitījumu; 

- pierādījumus, kas apliecina prasmju grupas apguvi un tās attīstību; 

- refleksiju, kurā skolēns pamato pierādījuma saistību ar prasmju grupu un reflektē par prasmes apguvi;  

• apkopojošs pašnovērtējums par sava projekta darba īstenošanas procesu (attiecībā pret visiem projekta darba īstenošanas posmiem), izvērtējoši 

aprakstot, kas projekta darba īstenošanas pieredzē:  

- padevās visvieglāk,  

- sagādāja grūtības vai izaicinājumus,  

- ir nozīmīgākais no apgūtā un pieredzētā,  

- identificēti kā iespējami uzlabojumi un/vai izaugsmes iespējas 
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10. Noformēšanas noteikumi 

10.1. Darbu raksta latviešu valodā. 

10.2. Darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lappušu skaita. 

10.3. Lapas formāts – A4 (210 × 297 mm), lapas (fona) krāsa – balta. Teksta attālums no visām 

četrām lapas malām – 2,5 cm. Lappuses jānumurē. Rindstarpas intervāls – 1.0; fonts – Times 

New Roman; burtu lielums tekstam – 12; virsrakstiem – 14 vai 16 (Bold / Treknraksts); burtu 

krāsa – melna. 

10.4. Lappuses jānumurē, sākot ar titullapu, bet numuru uz tās nenorāda. Lappušu numurus liek lapas apakšā vidū. 

10.5. Jaunā lappusē sāk visas darba galvenās daļas, bet nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lapaspusē. Daļu - nodaļu un apakšnodaļu 

nosaukumi jānovieto lappuses vidū un jānumurē (vairāklīmeņu numerācija). Darba daļas - anotācijas, satura rādītāju, ievadu, secinājumus, 

izmantotās literatūras sarakstu, pielikums - nenumurē. Numurē tikai nodaļas un apakšnodaļas un nav ieteicams veidot vairāk kā 3 līmeņu 

apakšnodaļas.  

10.6.  Visi grafiki, diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli u. tml. darba tekstā tiek saukti par attēliem. Tiem visiem ir jāpievieno nosaukums un 

jābūt secīgi numurētiem. Projekta darbā uz katru no attēliem ir jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, sk. 1. attēlu.  
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10.7. Tabulām jāpievieno nosaukums, tām jābūt secīgi numurētām. Projekta darbā uz katru no tabulām ir jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, 

sk. 1. tabulu. Tabulu un attēlu nosaukumiem ir jābūt saprotamiem bez darba teksta lasīšanas. Lai neapgrūtinātu pamatteksta uztveri, vienā lappusē 

vajadzētu būt ne vairāk kā divām tabulām vai attēliem. 

10.8. Katrai no formulām matemātiskajā pierakstā jābūt rakstītai jaunā, atsevišķā rindā. To kārtas numurs jānorāda iekavās pa labi no formulas. Ja 

attēli vai tabulas ir lieli, tos pievieno pielikumā. 

10.9. Visiem literatūras sarakstā iekļautajiem avotiem jābūt atsaucēm tekstā. 

10.10. Projekta darbā ir jāiekļauj šādas daļas: 

• titullapa (skat. 10.pielikumu); 

• anotācija divās valodās (latviešu un kādā no svešvalodām); 

• satura rādītājs; 

• ievads; 

• teorētiskā un praktiskā daļa; 

• secinājumi vai nobeigums; 

• izmantotās literatūras un avotu saraksts; 

• pielikums (ja nepieciešams). 

10.11. Darbam jābūt iesietam, lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos plastikāta vāciņos. 
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10.12. Nododot Projekta darbu vērtēšanai skolā, tam jāpievieno projekta vadītāja rekomendējošais vērtējums un darba beigās, kopā ar visu darbu 

jābūt iesietam Pašvērtējuma protfolio 

10.13. Darba sagatavošana aizstāvēšanai skolā (papīrs, kopēšana, skenēšana, drukāšana) jāveic par saviem līdzekļiem. Iespēju robežās izmantojami 

skolas datori. 

10.14. Skola nodrošina datora izmantošanas iespējas, papīru, kopēšanu, drukāšanu, iesiešanu u.c. nepieciešamo, ja darbi tiek gatavoti pilsētas 

konferencei vai projekta darba konferencei valsts mērogā. 
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Pielikumi 

1. pielikums 

Projekta darba galarezultāts – pētniecības darba apraksts. Snieguma līmeņu apraksts 
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2. pielikums 

 

Projekta darba galarezultāts – mācību uzņēmuma apraksts. Snieguma līmeņu apraksts 



https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 



https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 

 

 



https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 

3.pielikums 

 

Projekta darba galarezultāts – mācību uzņēmuma (produkta) publiska demonstrēšana. Snieguma līmeņu apraksts 
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4. pielikums 

 

Projekta darba galarezultāts – mākslinieciskās jaunrades darba apraksts. Snieguma līmeņu apraksts 
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5. pielikums 

 

Projekta darba galarezultāts – mākslinieciskā jaunrades darba (artefakta) publiska demonstrēšana. Snieguma līmeņu apraksts 
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6. pielikums 

 

Projekta darba galarezultāts – dizaina risinājuma apraksts. Snieguma līmeņu apraksts 

 



https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 



https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 



https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 

 

 



https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs 

7. pielikums 

Projekta darba galarezultāts – dizaina risinājuma (prototipa) publiska demonstrēšana. Snieguma līmeņu apraksts 
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8. pielikums 

Projekta darba galarezultāts – sabiedriskā darba apraksts. Snieguma līmeņu apraksts 
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9. pielikums 

 

Projekta darba prezentācija. Snieguma līmeņu apraksts 
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10. pielikums 

Titullapas paraugs 

 

 

 

 

 


