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Sasniedzamie rezultāti
1. Zina, kas ir PD, kādi to veidi var tikt īstenoti
2. Saprot PD jēgu un ieguvumus no tā izstrādes 

vidusskolā
3. Zina, kā tika īstenots eTwinning projekts 

“Projekta darbs”
4. Iepazīstas un rada jaunas idejas eTwinning 

projektu īstenošanai savās skolās



Ar ko 
projekta darbs atšķiras 

no zinātniski 
pētnieciskā darba?



Projekta darbs
1. Kompleksi sasniedzamie rezultāti
2. Pašvadīti organizēts mācīšanās process
3. Specifisku prasmju apgūšana un izmantošana
4. Rezultātu ietekme un nozīme plašākā mērogā
5. Ilgstamība laikā



Projekta darba nosacījumi
1. Obligāts 

priekšnoteikums skolas 
pabeigšanai

2. Iespējami 5 dažādi 
projekta darba formāti

3. Atvēlētas 2 mācību 
stundas nedēļā

4. Vērtējumu veido 3 daļas: 
projekta rezultāts, 
portfolio un noslēguma 
prezentācija

5. Ieteicama sasaiste ar 
padziļināto mācību kursu 
saturu

6. Publiska aizstāvēšana ar 
vietējās kopienas un 
ekspertu piedalīšanos

7. Projekta darbu var 
izstrādāt arī grupā; katra 
skolēna sniegumu vērtē 
atsevišķi



Projekta darba veidi
1. Pētnieciskais darbs (PD-PD)
2. Mācību uzņēmums (PD-MU)
3. Mākslinieciskās jaunrades darbs 

(PD-MJD)
4. Dizaina risinājums (PD-DR)
5. Sabiedriskais darbs (PD-SD)



Pētnieciskais darbs (PD-PD)

Mērķis
Īstenojot pētījumu saistībā ar 
padziļinātā kursa mācību saturu un 
izmantojot zinātnisko metodi, 
neatkarīgi atbildēt uz izvirzīto pētāmo 
problēmu, 
tādējādi padziļinot izpratni par 
mūsdienu pētniecības procesu un 
attīstot iepriekš apgūtās vai apgūt 
jaunas ar to saistītās prasmes darbā ar 
zinātnisko literatūru, pētījuma gaitā 
iegūtajiem datiem, rezultātiem un to 
komunicēšanu.

LVĢ skolotāju idejas
1. Fizika II automašīnas mērinstrumentu 

rādījuma maiņa atkarībā no rata diametra 
maiņas.

2. Ķīmija II glutēna saturs dažādos 
produktos

3. Latviešu valoda un literatūra II Latviešu 
valoda anglicismu ēnā/Anglicismi skolēnu 
ikdienas saziņā (dažādos vecumposmos)

4. Matemātika II skolēnu pārvadāšanas 
maršrutu optimizācija Limbažu novadā

5. Programmēšana II 3D printera materiālu 
analīze(piedāvājums, plusi, mīnusi)

Jums personīgi vai jūsu skolā aktuālas idejas?



PD-PD skolēnu idejas un “saskares punkti”

Pārtikas 

ietekme uz 

organismu

3

Skolēnu veselība (mentālā/fiziskā), tostarp attālinātā mācību darba laikā

5

Visas idejas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing   

Fizioterapija

2

Narkotisko vielu lietošana jauniešu vidū, tostarp 
nikotīns

3

Sporta psiholoģija

3

Kultūra 
(Latviešu)

2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing


Mācību uzņēmums (PD-MU)

Mērķis
Īstenojot mācību uzņēmuma darbību reālā 
vidē saistībā ar padziļinātā kursa mācību 
saturu, apgūt praktiskas uzņēmējdarbības 
pieredzi, nostiprināt nepieciešamo pārliecību 
un prasmes, lai efektīvi darbotos tirgus 
ekonomikā balstītā sabiedrībā, vienlaikus 
attīstot problēmrisināšanas, jaunrades un 
uzņēmējspēju, kā arī sadarbības caurviju 
prasmes, analizējot un vērtējot aktuālās 
problēmas, lai izstrādātu plānu, ar kura 
palīdzību varētu risināt kādu no izvirzītajām 
problēmām, un to īstenojot.

LVĢ skolotāju idejas
1. Ķīmija II kompozītmeteriālu 

izstrādājumi
2. Matemātika II SIA 

“Mājasdarbiņš”
3. Programmēšana II 3D 

printera un CNC frēzes 
pielietojums produktu 
izstrādē

Jums personīgi vai jūsu skolā aktuālas idejas?



PD-MU idejas un “saskares punkti”

Rokdarbi

3

Psiholoģisks 
atbalsts

2

Spēļu veidošana

4

Veselības 

produkti

4

Visas idejas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing   

Ēdināšana, ēdienu piegāde, pārtikas 
produkti

10

Dabai draudzīga enerģijas ieguve

2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing


Mākslinieciskās jaunrades darbs (PD-MJD)

Mērķis
Izstrādājot mākslinieciskās jaunrades 
darbu saistībā ar padziļinātā kursa 
mācību saturu un praktiski 
darbojoties, veidot izpratni par 
kultūras un jaunrades 
mijattiecībām un mākslas darba 
radīšanu;
izstrādājot artefaktu un īstenojot tā 
demonstrēšanu, attīstīt jaunrades, 
procesa pārvaldības prasmes, kas 
sevī ietver organizatorisko, 
plānošanas un līderības pieredzi. 

LVĢ skolotāju idejas
1. Ķīmija II eksperimentu video 

izveide
2. Latviešu valoda un literatūra II 

dzejas uzvedums/izrāde “Vēl nav 
nekā. Tikai rītiem ir ceriņu 
garša.” 
(I.Z.)(Dzeja+deja+mūzika+video)

3. Matemātika II Tik tok video 
apkopojums matemātikas 
jēdzienu jautrai skaidrošanai

4. Programmēšana II video 
pamācības ierīču 
programmatūras apguvē

Jums personīgi vai jūsu skolā aktuālas idejas?



PD-MJD idejas un “saskares punkti”

Grāmata

8
Filma

6

Skulptūra
Instalācija

4

Glezna

4

Dziesma

2

Visas idejas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing


Atis Ratnieks pēta sevi caur mākslu un veido izstādi “Es”



Dizaina risinājums (PD-DR)

Mērķis
Izstrādājot dizaina risinājumu saistībā 
ar padziļinātā kursa mācību saturu, 
izmantot dizaina domāšanu un 
empātiju, lai praktiskajā darbībā izzinātu 
sabiedrības un noteiktas mērķgrupas 
vajadzības, vēlmes un iespējas; īstenot 
dizaina risinājuma izstrādes procesa 
dokumentēšanu, apraksta izveidi un 
prezentēšanu, kā arī demonstrēt 
dizaina risinājuma prototipu, attīstot 
jaunrades, problēmrisināšanas un 
plānošanas prasmes.

LVĢ skolotāju idejas
1. Bioloģija II mācību spēles 

izveide bioloģijā
2. Fizika II eksperimentālo iekārtu 

izveide no sadzīvē/veikalos 
pieejamiem materiāliem

3. Ķīmija II radoša uzdevuma 
izveide atoma uzbūvi, 
kristālrežģu veidiem

Jums personīgi vai jūsu skolā aktuālas idejas?



PD-DR idejas un “saskares punkti”

Telpu un telpu aprīkojuma 

dizains

10
Galda spēle

3

Iekārtas un 

digitālie risinājumi

2 Apģērbu, apavu un aksesuāru dizians
6

Ārtelpu 
infrastruktūra

5

Visas idejas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing   

Telpu un telpu 

aprīkojuma dizains

10
Galda spēle

3

Iekārtas un 

digitālie 

risinājumi

2 Apģērbu, apavu un aksesuāru dizians

6

Ārtelpu 

infrastruktūra

5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing


Laura Melisa Kraujiņa un Sāra Ozoliņa veido skolēnu atpūtas 
telpu un jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ieguva 

finansējumu galda spēļu un pufu iegādei

Attēi no braingames.lv un latvijaspufi.lv



Sabiedriskais darbs (PD-SD)

Mērķis
Īstenojot sabiedrisko darbu saistībā 
ar padziļinātā kursa 
mācību saturu un iegūstot praktisku 
pilsonisku pieredzi kopienā, attīstīt 
pilsoniskās līdzdalības un sadarbības 
prasmes; stiprināt piederību 
vietējai kopienai un apziņu, ka katrs 
indivīds vai grupa, orientējoties uz 
kopīgu/kolektīvo labumu un grupai 
nozīmīgu mērķu sasniegšanu, var 
ietekmēt sabiedriskos procesus un 
radīt pārmaiņas vietējā kopienā.

LVĢ skolotāju idejas
1. Bioloģija II, Ķīmija II, Fizika II 

mācību vai erudīcijas pasākuma 
organizēšana novada 
pamatskolas skolēniem

2. Matemātika II matemātikas 
konsultāciju pulciņa vadīšana 
jaunāko klašu skolēniem

3. Programmēšana II apkārtējās 
vides sakārtošana, izantojot 
pašu radītus risinājumus

Jums personīgi vai jūsu skolā aktuālas idejas?



PD-SD idejas un “saskares punkti”

Atbalsts skolēniem 

mācībās, 

motivācijas 

celšana, materiālu 

izstrāde

7

Pasākumi skolā 
un Limbažos 

12

Pilsētas un skolas 
labiekārtošana

12

Atbalsts riska 
grupām

8

Dzīvnieku 
labbūtība

7

Visas idejas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFcLoT8YXcoZz3X3QMtCkTj320__ApkmkBpSQVYMHtU/edit?usp=sharing


Ringolds Reiziņš ar komandu organizēja talku un labiekārto 
Limbažu Lielezera dabas takas



Artūrs Doroškevičs un Artūrs Rudzītis Limbažu pilsētas 
svētkos sadarbībā ar Latvijas Triatlona federāciju  

organizēja pirmo triatlonu Limbažu vēsturē



PD vidusskolā
Kāpēc? 



PD vidusskolā - kāpēc?

1. Atbildības uzņemšanās
2. Sevis reklāma, atbalsts, kontakti
3. Pieredze, kas noder nākotnē
4. Izpētīt profesijas un jomas, kas varētu interesēt
5. …



PD īstenošana
LVĢ 



Skolas sistēmas kursa “Projekta darbs” īstenošanai
1. Skolēniem notiks kopīgas nodarbības (par katru projekta darba veidu, 

mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, metožu izvēli, vērtēšanu), tematiskā 
plāna piemērs

2. Katram skolēnam ir darba vadītājs skolotājs (vada skolēna projekta 
darbu), vienošanās par darba vadīšanu - piemērs

3. Var būt arī konsultanti (gan zinātniskie, gan praktiskie), tos palīdz 
iesaistīt darba vadītājs, kurators, vai meklē pats skolēns

4. Skolā ir kursa “Projekta darbs” vadītājs (organizē vienotās nodarbības, 
prezentācijas un citus pasākumus, meklē finansējuma, publicitātes, 
sadarbības iespējas, atbalsta skolēnus un darba vadītājus darbu 
izstrādē)

https://docs.google.com/document/d/19EBR-SuvFcUCaPYJlnhZyGoQgn_o6t7vR4-xyBTR8bs/edit
https://docs.google.com/document/d/19EBR-SuvFcUCaPYJlnhZyGoQgn_o6t7vR4-xyBTR8bs/edit
https://docs.google.com/document/d/1T37WHA4oImQI8E8cVGZB3ox4kzugXg4MXMX72ixE590/edit


Atbildības kursa “Projekta darbs” īstenošanai
1. Kursa “Projekta darbs” vadītājs nodrošina mācības un kursa “Projekta 

darbs” īstenošanas grafiku ar mācību, konsultāciju un aizstāvēšanu laikiem, 
organizē vērtēšanu paveicamie uzdevumi un vērtēšana - piemērs

2. Darbu vadītāji nodrošina skolēna virzību ceļā uz mērķi (regulāras 
konsultācijas, pārrunas, skaidri SR katrai reizei, konsultantu piesaiste).

3. Skolēni 

3.1. apmeklē kursa “Projekta darbs” nodarbības, prezentācijas, konsultācijas 
un citas aktivitātes

3.2. sadarbojas ar darba vadītāju un īsteno projektu pa soļiem, ievērojot 
savus darba plānus (uz katru nākamo reizi konkrētas izdarāmās lietas) 

https://docs.google.com/document/d/14HZdCKzePSiLKj3ARwg1nnS_nK_Gd5Z9m0HoQMxUx7M/edit


11. klasē

1. PD veida izvēle, komandas 
veidošana

2. PD idejas, plāna izstrāde
3. Starpprezentācija, vērtējums %
4. PD īstenošana
5. Paveiktā prezentācija, vērtējums 

%

1. Portfolio - darba plānošana, plāna īstenošana, refleksija par apgūto
2. Rezultāts - formāts atkarīgs no izvēlētā PD veida - zinātniski pētnieciskais darbs, funkcionējošs mācību 

uzņēmums, jaunrades darbs, dizaina risinājums vai sabiedriskā darba īstenošana, rezultātu apkopošana 
un izvērtēšana

3. Prezentācija - tās formāts atkarīgs no izvēlētā PD veida - konference, izstāde, publiska uzstāšanās u.c.

12. klasē

1. PD īstenošana
2. Starpvērtejums - rezultāts, portfolio, 

prezentācija, vērtējums %
3. PD īstenošana, gatavošanās 

aizstāvēšanai
4. PD kursa noslēgums - rezultāts, 

portfolio, prezentācija, vērtējums 
ballēs



Cita informācija par kursa īstenošanu
1. Mācību nodarbības piemēri ievadnodarbība, PD-MU - aprobēšana, 

secinājumi, turpmākie plāni
2. Macību tiešsaistes vide Google Classroom - pieejamie materiāli, 

uzdevumi
3. Kolēģu iesaiste - dalība nodarbībās, darbu vadīšana, kopīgas mācības
4. Starpskolu sadarbība - eTwinning projekts, kopīga plānošana, materiālu 

izstrāde, ekspertu piesaiste, skolēnu savstarpējie vērtējumi, sadarbība 
martā, maijā un oktobrī

5. Sadarbība ar citām organizācijām - atbalsta iespēju meklēšana, piesaiste 
- pašvaldība, sociālais dienests, jaunatnes centri, jomu eksperti, 
profesionāļi, biznesa inkubatori, JuniorAchievement, projekti - JSPA, 
“Uzņēmējdarbība Vidzemē”

https://docs.google.com/presentation/d/1zS0FbkBj99RocZOPp1J_8h6hL22JTa6iFPPbFi05WLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gkoCp7t76Hkn1OXCph9rkeMiCRl_wRhlVfGPb4Sr31M/edit?usp=sharing
https://classroom.google.com/c/MzUzNzMwODY5ODY4?cjc=dhu5cu5
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-izglitibas-iestazu-pasparvalzu-attistibai-projekts-kontakts/


Kā mums sokas ar PD kursa īstenošanu?

Šobrīd vēl vērtējam 
procesu, nevis rezultātu, 
un, pat ņemot vērā 
slimošanas un citus 
vētrainos notikumus, 
skolēni ļoti labi tikuši galā 
ar plānoto.



Kā mums sokas ar PD kursa īstenošanu?

Sākotnēji skolēni vislielāko 
interesi izrādīja par 
pētniecisko darbu, mācību 
uzņēmumu izveidi un 
mākslinieciskās jaunrades 
darbu. Kursa beigās 
skolēni daudz vairāk 
izvēlējās veikt sabiedrisko 
darbu.



Kā mums sokas ar PD kursa īstenošanu?

Lielākā daļa skolēnu 
izvēlējās strādāt pāros, 
daudzi skolēni pie saviem 
projekta darbiem darbosies 
individuāli, ir izveidotas arī 
divas skolēnu grupas - vienā 
3 un otrā 4 skolēni.



Kā mums sokas ar PD kursa īstenošanu?

Kopumā skolēni izstrādājuši 
28 dažādas projektu darbu 
idejas. Darbus vadīs 13 
LVĢ skolotāji.



Kursa “Projekta darbs” īstenošanas pieejas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jn6KiMs49Hw-_qw5wHkM0Yydf-jYZhbyNpxP2sAdCpE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jn6KiMs49Hw-_qw5wHkM0Yydf-jYZhbyNpxP2sAdCpE/edit?usp=sharing


PD 
eTwinning 



eTwinning projekts “Projekta darbs”
1. Skolotāju sadarbība - materiālu izstrāde, plānošana, 

refleksija par paveikto, vizītes skolās, vieslektoru 
piesaiste, konsultantu piesaiste, skolotāju mācības, 
pieredzes apmaiņas, mediji un cita publicitāte

2. Skolēnu sadarbība - dalība prezentācijās, AS sniegšana, 
vērtēšana, ideju apmaiņa

3. Citas idejas - starpskolu projektu īstenošana, atsevišķi 
projekti skolēnu projektu īstenošanai, starpskolu mācības 
PD īstenošanai … 

Projekta Twinspace

https://twinspace.etwinning.net/220411/home


Organizācijas līmeņa projekti

https://drive.google.com/file/d/1jkT34faC3pUNisv3INx4aimu1HRmW1sc/view?usp=sharing


Kā vēl varētu 
izmantot eTwinning 

projektus PD 
īstenošanai? 



Paldies!
Jautājumi? 


