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Atklās Latvijas 40.skolēnu zinātnisko konferenci
Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference notiks no 22. līdz 24. aprīlim Latvijas Universitātē
(LU), Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA), Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), Rīgas
Tehniskajā universitātē (RTU) un Rīgas Stradiņa universitātē (RSU).
Konferences atklāšana notiks 23. aprīlī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Atklāšanas
pasākumā aicināti piedalīties izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, LU rektors Indriķis
Muižnieks, LU jaunais pētnieks Guntars Kitenbergs un Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks
Dainis Jakovels, skolēni – zinātniski pētniecisko darbu autori un skolotāji.
Pēc konferences 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,
kuras darbosies LU, LKA, LMA, RTU un RSU.
Jau 22.aprīlī notiks skolēnu pētniecisko darbu izstādes. No plkst. 14:00 līdz 17:00 notiks bioloģijas
un ķīmijas darbu izstādes LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, no plkst. 14:00
līdz 17:00 fizikas darbu izstāde - LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, no plkst. 14:00
līdz 16:00 inženierzinātņu darbu izstāde – RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Kronvalda bulv.1, no
plkst. 14:00 līdz 17:00 veselības zinātņu darbu izstāde RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā,
Anniņmuižas bulv. 26a. Izstādes apmeklēt aicināti Rīgas skolu audzēkņi un skolotāji.
Konferences noslēguma plenārsēdē 24. aprīlī plkst. 9:30 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā,
Jelgavas ielā 1, par savu pētījumu referēs viens pārstāvis 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. 40.skolēnu zinātniskajai konferencei ir pieteikti
397 darbi, kurus izstrādājuši 478 skolēni.
No 1999. gada Latvijas skolēni piedalās Eiropas Savienības (ES) 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.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. 2011. gadā Latvijas skolēni ieguva speciālo
balvu par pētniecisko darbu ķīmijā.
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Labākie Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences laureāti tiks virzīti līdzdalībai 28.ES jauno
zinātnieku konkursā, kas notiks Briselē 2016. gada septembrī.
Zinātniskās konferences organizētāji ir Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar augstākās
un vispārējās izglītības iestādēm un pašvaldībām.
Pasākuma kontaktpersona – VISC referente Mudīte Kalniņa (tālr.: 22048771).
Papildu informācijai:
Diāna Āboltiņa
Valsts izglītības satura centrs
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67212415
E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv

