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Šonedēļ tiks prezentēti skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi
No šā gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras
akadēmijā un Latvijas Mākslas akadēmijā notiks Latvijas 36.skolēnu zinātniskā
konference.
Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā sestdien,
21.aprīlī plkst.10.00. Atklāšanas pasākumā aicināts piedalīties izglītības un zinātnes ministrs
Roberts Ķīlis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs
Juris Jansons, Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks un skolēni –
zinātniski pētniecisko darbu autori.
Pēc konferences svinīgās atklāšanas sāksies skolēnu darbu prezentācijas 23 sekcijās:
astronomijas, bioloģijas, cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures,
ekonomikas, filozofijas, fizikas, informātikas, kulturoloģijas, latviešu literatūras zinātnes un
vēstures, latviešu valodniecības, matemātikas, mākslas zinātnes, pedagoģijas, politoloģijas,
psiholoģijas, socioloģijas, tieslietu, veselības zinātnes, vēstures un kultūrvēsturiskā
mantojuma, zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas, vides zinātnes un ķīmijas.
Darbu prezentācijas notiks Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas,
Latvijas Mākslas akadēmijas fakultātēs. Pirmo reizi šogad vienas sekcijas darbu prezentācijas
varēs vērot tiešraidē, jo Latvijas Universitāte nodrošina tiešraidi Ekonomikas sekcijas
prezentācijām.
„Nanotehnoloģija kā aizsardzības līdzeklis pret mikrobu izraisošām slimībām”,
„Leonardo Da Vinči tilta konstrukcijas īpašības un tās izmantošanas iespējas mūsdienās”,
„Intelektuālo māju pielietošanas iespējas Latvijā”, „Inscenējums Latvijas dokumentālajā
kino” – šie ir tikai daži zinātniski pētnieciskie darbi, kas tiks prezentēti dažādās sekcijās.
Kopumā 36. skolēnu zinātniskajai konferencei tika pieteikti 365 darbi, bet ar visiem darbiem,
kas tiks prezentēti, var iepazīties šeit: http://zdk.miga.lv/runa.php.
20.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 notiks fizikas darbu prezentācija LU Fizikas un
matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8. Ķīmijas darbu prezentācija notiks no plkst.14.00 līdz
16.00 LU Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48.
Labākie Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences laureāti tiks virzīti līdzdalībai
24.ES jauno zinātnieku konkursā, kurš notiks Bratislavā 2012.gada septembrī.
Konferences noslēguma plenārsēdē notiks 22.aprīlī plkst.9.30 Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, kad par savu pētījumu referēs
viens pārstāvis no katras sekcijas, kā arī notiks konferences laureātu apbalvošana.
Vēstures fakti par sasniegumiem starptautiskajos konkursos:
Kopš 1999.gada Latvijas skolēni piedalās Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā, kurš katru
gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. 2003. un 2004.gadā Latvijas skolēni ieguva speciālās balvas par veiktajiem
pētījumiem matemātikā un fizikā. 2008.gadā 20.ES Jauno zinātnieku konkursā Dānijā Latvijas jaunie fiziķi
ieguva godpilno 3.vietu. Arī 2009.gadā Latvijas jauno fiziķu veikums ieguva augstu novērtējumu – speciālo
balvu, bet 2010.gadā Latvijas jaunieši ieguva vienu no galvenajām monetārajām balvām un speciālo balvu. Arī
2011.gadā Latvijas skolēni ieguva speciālo balvu par pētniecisko darbu ķīmijā.
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