
 

 
 

 

 

 

 
I. Projekta veida, darba tēmas un vadītāja 

izvēle 
05. janvāris – 14. janvāris 

 

▪ Iepazīšanās ar skolas iekšējiem noteikumiem 

„Alternatīvo mācību formu organizēšanas kārtība Rīgas 

Kultūru vidusskolā”, nodaļu “Jaunrade, zinātniski 

pētnieciskā un projektu darbība” (skat. skolas mājas lapā) 

▪ Ievadnodarbības par izvēlētā projekta darba izstrādi 

▪ Pārdomas par savām interesēm un reālajām iespējām 

▪ Sadarbība ar klases audzinātāju 

▪ Tēmas izvēle (pētāmās problēmas noteikšana, aktualitāte, 

pētījuma nepieciešamības pamatojums)  

▪ Darba vadītāja izvēle, pārrunas par sadarbības 

iespējām 

▪ Tēmas saskaņošana 
 

Darbu vadītāji apkopo ziņas par skolēnu izvēlētajām darbu tēmām Projektu darba 

tiešsaistes koplietošanas dokumentā līdz 17. janvārim. Darba vadītājam jāieraksta – darba 

tēma, jāizvēlas sekcija, vadītāja vārds un uzvārds, jāieliek vērtējums atbilstoši RKV noteiktajai 

kārtībai.  

18. janvārī atbildīgais darbinieks pārbauda ierakstus. 



II. Projekta darba plānošana   
17. janvāris – 31. janvāris 

  

▪ Projekta izstrādes laika plānojums  

▪ Mērķa izvirzīšana 

▪ Tēmas izvēles pamatojums 

▪ Tēmas precizēšana 

▪ Ievada izstrāde 

▪ Zinātniskās pētniecības darbam: 

o Pētījuma uzdevumi 

o Jautājumu un problēmu sistematizēšana 

o Pētāmais jautājums/hipotēze 

o Darba struktūra (darba nodaļas) 

▪ Nodarbības par izvēlētā projekta darba izstrādi, 

konsultācijas pie darba vadītāja 
No 17. līdz 31. janvārim skolēns ir apmeklējis stundu sarakstā paredzētās projekta darba 

mācību stundas un vismaz 2 konsultācijas pie darba vadītāja. Darba vadītājs konsultāciju 

apmeklējumu atzīmē Projektu darba tiešsaistes dokumentā, pretī skolēna uzvārdam ierakstot 

konsultāciju datumus. 

Darbu vadītāji apkopo ziņas par darba plānošanas gaitu, izliek vērtējumu (RKV ZPD 

kārtībai) tiešsaistes koplietošanas dokumentā līdz 02. februārim. 
03. februārī atbildīgais darbinieks pārbauda ierakstus. 

 
 

III. Projekta darba pirmais posms 
01. februāris – 26. maijs 

  

▪ Zinātniskās pētniecības darba pirmajā posmā 

tiek izstrādāta darba teorētiskā daļa un veikts 

praktiskās daļas plānojums 

▪ Sabiedriskā darba un jaunrades darba (mācību 

uzņēmums, mākslinieciskās jaunrades darbs,  

dizaina risinājums) pirmajā posmā tiek izstrādāts 

projekta teorētiskais pamatojums, veidots 

produkta prototips, pasākuma scenārija 

uzmetums, radošā darba mets u.tml. 

▪ Nodarbības par izvēlētā projekta darba izstrādi, 

konsultācijas pie darba vadītāja 
Projekta darbu vadītāji apkopo ziņas par darba pirmā posma izstrādi, izliek vērtējumu 

tiešsaistes koplietošanas dokumentā līdz 10. martam un 17. maijam: 

• darba vadītājs 10. martā izliek vērtējumu par darbu pussemestrī (tiešsaistes 

koplietošanas dokumentā) atbilstoši RKV Projekta darba kārtībai; 

• mācību priekšmeta “Projekta darbs” skolotājs/i izliek vērtējumu procentos par padarīto uz 

31.03.2022. 



• darba vadītājs 17. maijā izliek vērtējumu par projekta darba pirmo posmu (tiešsaistes 

koplietošanas dokumentā) atbilstoši RKV Projekta darba kārtībai;  
E-klasē semestra laikā tiek fiksēts formatīvais vērtējums un 25. maijā izlikts pirmā posma 

vērtējums kā semestra vērtējums, par pamatu ņemot paveikto 11. klasē (atbilstoši publicētajiem 

vērtēšanas kritērijiem), skolēna darba prezentāciju (zemāk datumi pa klasēm), kā arī, tiek ņemts 

vērā darba vadītāja vērtējums. 

Darbu aizstāvēšana:  

23.05.2022. plkst. 13:00 - 11.c klases pētniecības darbi; 

24.05.2022. plkst. 14:00 - 11.a, 11.b, 11c. klases - sabiedriskie darbi un jaunrades (mācību 
uzņēmumi, mākslinieciskās jaurades darbi un dizaina risinājumi) darbi; 

25.05.2022. plkst. 13:00 - 11.b klases pētniecības darbi; 

26.05.2022. plkst. 8:30 - 11.a klases pētniecības darbi. 

 


