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Apstiprināts 
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2022.gada 25.janvārī 

 
Valmieras Valsts ģimnāzijas 

skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības reglaments 

 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Reglaments nosaka, kā tiek organizēta zinātniski pētnieciskā darbība Valmieras 

Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija). 

 
II Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi un uzdevumi 

2. Zinātniski pētniecisko darbību organizē, lai veicinātu 10.-12.klašu skolēnu 

individuālo kompetenču un talantu attīstību, sekmējot skolēnu pasaules uzskata 

attīstību, pilnveidojot pētnieciskās darbības prasmes un radot ievirzi patstāvīgām 

studijām, veicinot profesijas izvēli. 

3. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības uzdevumi ir:  

3.1. iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un 

metodēm,  

3.2. pilnveidot prasmes darbā ar uzziņu materiāliem un avotiem,  

3.3. apgūt prasmes lietot dažādas pētniecības metodes,  

3.4. pilnveido prasmi apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt 

rezultātus,  

3.5. veidot prasmi uzstāties, argumentēt savu viedokli.  

4. Zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk – ZPD)  izstrādā skolēns sadarbībā ar sava 

darba vadītāju (izglītības iestādes skolotāju), ja nepieciešams, kā konsultantu 

piesaistot nozares speciālistu. 

5. ZPD tiek rakstīts kādā no zinātnes nozaru grupām un noformēts atbilstoši Valsts 

izglītības satura centra (turpmāk- VISC) publicētajām vadlīnijām. 

 
III Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) organizācija 

6. Skolēns izstrādā ZPD divu mācību gadu laikā pēc paša izvēlētas vai skolotāja 

ieteiktas tēmas: 10.klasē – teorētisko daļu un 11.klasē darba pētniecisko daļu. 

7. Darba veidi var būt: 

7.1. Zinātniski pētnieciskais (analītisks pētījums) 

7.2. Pētnieciski praktiskais (kādas nelielas problēmas un/vai informācijas apskats) 

8. ZPD izstrādei var tikt pielīdzināts: 

8.1. Gatavošanās un piedalīšanās mācību priekšmeta olimpiādē; 

8.2. Piedalīšanās valsts mēroga konkursā, hakatonā utml. pasākumā 

8.3. Cits praktisks vai organizatorisks darbs, kuru vērtē tāpat kā ZPD. 
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9. Skola nodrošina nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi ZPD izstrādei savu pieejamo 

resursu ietvaros, sadarbojoties ar darba vadītāju. 

10. Ja nepieciešams, pētniecisko darbu var veikt zinātniskās pētniecības iestāžu 

laboratorijās vai ražošanas uzņēmumos, pētnieciskā darba veikšanas uzraudzībai 

un konsultācijām piesaistot iestādes vai uzņēmuma attiecīgo speciālistu. 

11. ZPD izstrāde notiek pēc noteikta plāna: 

11.1. Februāris - marts, mācoties 10.klasē – skolēns izvēlas darba tēmu, 

saskaņo ar darba vadītāju darba plānu; 

11.2. Aprīlis – maijs, mācoties 10.klasē – skolēns izstrādā darba teorētisko daļu 

11.3. Septembris – novembris, mācoties 11.klasē – skolēns izstrādā pētījuma 

daļu, apkopo rezultātus, veic secinājumus 

11.4. Novembris – decembris, mācoties 11.klasē – skolēns veic ZPD 

noformēšanu, sagatavo prezentāciju 

11.5. Janvāris, mācoties 11.klasē – ZPD tiek iesniegts, notiek darba 

prezentēšana skolas konferencē 

12. Pirms darba vērtēšanas tiek veikta tā pārbaude uz plaģiātu. 

13. Darbus vērtē darba vadītājs, recenzents un skolas izveidota vērtēšanas komisija 

atbilstoši VISC vadlīnijās noteiktiem ZPD darbu kritērijiem. 

14. Vērtēšanas komisijas pienākumi: 

14.1. Vadīt aizstāvēšanu, uzdot jautājumus 

14.2. Konstatēt, vai darbs nav plaģiāts 

14.3. Novērtēt darbu 

14.4. Izvirzīt darbu reģionālajai konferencei 

15. Vērtēšanas komisija ir tiesīga atteikt darba prezentāciju, ja darbs neatbilst ZPD 

izstrādes noteikumu izvirzītajām prasībām vai arī tas tiek iesniegts pēc noteiktā 

termiņa. 

16. Labākie darbi, kuri atbilst valsts noteiktajām prasībām, tiek izvirzīti reģionālajai 

skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei. 

17. Skolēns var izteikt vēlēšanos darbu turpināt arī 12.klasē, par to informējot darba 

vadītāju un skolas ZPD komisiju.  

18. Ja darbs tiek izvirzīts valsts ZPD konferencei, skolēns ar darba vadītāju veic 

papildus nepieciešamos darbus. 

 


