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Notiks Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference
Šogad Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference notiks no 25.-27. aprīlim Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras
akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē.
Konferences atklāšana 26.aprīlī plkst.10:00 notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Atklāšanas pasākumā aicināti
piedalīties izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, jaunais zinātnieks Vjačeslavs Kaščejevs, Latvijas
Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks, skolēni – zinātniski pētniecisko darbu autori un skolotāji.
Pēc svinīgās atklāšanas sāksies skolēnu darbu prezentācijas 24 sekcijās – astronomijas, bioloģijas, cittautu
valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures, ekonomikas, filozofijas, fizikas, informātikas,
kulturoloģijas, latviešu literatūras zinātnes un vēstures, krievu valodas un literatūras, latviešu valodniecības,
matemātikas, mākslas zinātnes, pedagoģijas, politoloģijas, psiholoģijas, socioloģijas, tieslietu, veselības zinātnes,
vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma, zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas, vides zinātnes, ķīmijas,
inženierzinātņu, kas darbosies Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un
Rīgas Tehniskās universitātes fakultātēs.
25. aprīlī no plkst.14:00 līdz 16:00 notiks bioloģijas darbu prezentācija - Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā
4, ķīmijas darbu prezentācija - LU Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, fizikas darbu prezentācija - LU Fizikas un
matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, inženierzinātņu sekcijas darbu prezentācija - RTU, Kaļķu ielā 1.
Izstādes apmeklēs Rīgas skolu audzēkņi un skolotāji.
Konferences noslēguma plenārsēdē 27. aprīlī plkst.9:30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv.
4 savu pētījumu prezentēs pa vienam pārstāvim no katras sekcijas, kā arī notiks konferences laureātu
apbalvošana.
Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus. Pētnieciskos darbus
izstrādā vecāko klašu skolēni.
No 1999. gada Latvijas skolēni piedalījās Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā, kas 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.Eiropas Savienības 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. 2011. gadā
Latvijas skolēni ieguva speciālo balvu par pētniecisko darbu ķīmijā. Ar izciliem panākumiem Latvijas skolēni
piedalās starptautiskās zinātnes izstādēs gan Eiropā, gan citos pasaules reģionos.
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Zinātniskās konferences organizētājs ir Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar universitātēm, izglītības
iestādēm un pašvaldībām.
38. skolēnu zinātniskajai konferencei tika pieteikti 407 darbi, kurus izstrādājuši 478 skolēni.
Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences laureāti tiks virzīti līdzdalībai 26. Eiropas Savienības Jauno zinātnieku
konkursā, kas notiks Varšavā šā gada septembrī.
Kontaktpersona – VISC vecākā referente Mudīte Kalniņa, mob. tālr.: 22048771.
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