
 
 

APSTIPRINĀTS 

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS DRUVAS VIDUSSKOLAS 
PAMATSKOLAS POSMA 

SKOLĒNU PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS 
ORGANIZĒŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

Pamatskolas skolēnu pētnieciskā darbība (PD) tiek īstenota brīvprātīgi kā 
izglītības iestāžu skolēnu mācību metode. To raksturo skolēnu pētījumi dažādās 
jomās, atbilstoši sekcijām. Pētnieciskos darbus vada attiecīgā mācību priekšmeta 
skolotāji vai citi šīs nozares speciālisti.  
 
1. Skolēnu pētnieciskās darbības uzdevumi: 
1.1. Radīt interesi par zinātni, pētīšanu, eksperimentiem. 
1.2. Veidot prasmes lietot dažādas pētniecības metodes. 
1.3. Pilnveidot skolēnu prasmi uzstāties un argumentēt savu viedokli. 
1.4. Veicināt skolēnu radošumu. 
 
2. Skolēnu pētnieciskās darbības organizācijas vispārīgi noteikumi. 
2.1. Pētnieciskā darbība ir organizēta 4-6 grupās, apvienojot darbus no 12 
tematiskajām sekcijām: 

- latviešu valoda un literatūra 
- vēsture, politika 
- socioloģija 
- sociālās zinības (ietilpst ētika, veselības zinātne, ekonomika) 
- vides zinības 
- psiholoģija, pedagoģija 
- sports un militārā joma 
- fizika, matemātika 
- bioloģija  
- starppriekšmetu sekcija 
- ķīmija 
- ģeogrāfija 
- kultūra, māksla,  
- mājturība 
- informātika un tehnika. 

3. Skolēnu pētnieciskās darbības organizācija Druvas vidusskolā: 
3.1. PD tiek organizēta skolas mācību procesa ietvaros (mācību stundās, fakultatīvajās 

nodarbībās, projektu nedēļā, konsultācijās) 
3.2. Izglītības iestāde organizē skolēnu pētniecisko darbu lasījumus un to vērtēšanu 

skolas līmenī atbilstoši Saldus novada IP izstrādātajam „Saldus novada 
pamastskolas posma skolēnu pētnieciskās darbības organizēšanas un vērtēšanas 
kārtībai”; 

3.3. Pētnieciskais darbs tiek vērtēts, un vērtējums izlikts attiecīgajā mācību 
priekšmetā; 

3.4. Skola izvirza novada pētniecisko darbu lasījumiem. 
3.5. Pētnieciskais darbs Druvas vidusskolā ir pamatizglītības programmas obligāta 

sastāvdaļa: 



 Katrs 8. klases skolēns izstrādā un aizstāv skolas konferencē vismaz 1 
pētniecisko darbu. 

 Pētniecisko darbu vērtē komisija. Katru darbu vērtē vismaz 2 skolotāji. 
 Pētniecisko darbu vērtē 10 ballu apjomā pēc punktu skalas. Skolēniem, 

piedaloties novada konferencēs, ir iespējams uzlabot darba kvalitāti un 
vērtējumu. 

 Katra mēneša noslēgumā skolēns saņem vērtējumu par padarīto darbu, 
 1. semestrī skolēns saņem i/ni/ nv vērtējumu; 
 2. semestrī skolēniem ir pētniecisko darbu aizstāvēšana, kas tiek vērtēta 

10 ballu skalā, 
 Komisija pieņem tikai darba vadītāja parakstītu darbu (uz speciālas 

veidlapas). Ar parakstu darba vadītājs apstiprina, ka darbs ir veikts 
patstāvīgi (vadītājs piedalījies visos darba tapšanas posmos, iepazinies ar 
avotiem).  

 Darbus aizstāvēšanai komisija nepieņem pēc noteiktā termiņa. Šajā 
gadījumā skolēns darbu pabeidz un aizstāv komisijas noteiktajā 
papildtermiņā, saņemot par 2 ballēm zemāku vērtējumu. 

 
1. ZPD izstrāde notiek pēc noteikta plāna katram mācību gadam. Atbilstoši tam, 

skolēns kopīgi ar darba vadītāju plāno darba grafiku.  
2. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbību organizē direktora vietnieki mācību 

darbā. Skolēnus konsultē (darbus vada) darbu vadītāji- dažādu priekšmetu 
speciālisti, kurus apstiprina ar skolas direktora rīkojumu. Darbu apmaksā, 
izmantojot  mācību plāna ietvaros paredzētās stundas PD vadīšanai un 
konsultācijām.  

3. Skolas direktora vietnieki mācību darbā konsultē PD vadītājus un skolēnus. 
4. ZPD tēmas savstarpēji piedāvā gan skolēni, gan skolotāji (apspriež katedrās). 
5. Rezultātus PD novada konferencē pielīdzina mācību priekšmetu olimpiādēm. 
6. Uz novada konferenci skola nodrošina skolēnu delegācijas pavadīšanu. 

 
Noteikumi apspriesti Metodiskā padomes sēdē 28.02.2018. 
 
Direktors        S.Beļkevičs 

 
 

 


