
Projekts Nr. 8.3.2.1./16/I/002 

“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības 

darbu konference un 

jauninājumi 2018./2019.mācību gadā



43.ZPD Konferences Nolikums 

2018./2019.m.g.

• Nolikums nosaka, kā tiek organizēta konference

• Dalībnieki: 9. – 12.klašu skolēni, kuri veikuši pētījumu 

kādā no zinātņu nozarēm

• Organizatori reģionos:

✓ Kurzemes reģionā – Liepājas universitāte

✓ Vidzemes reģionā – Vidzemes Augstskola

✓ Latgales reģionā – Daugavpils Universitāte

✓ Zemgales reģionā – Latvijas Lauksaimniecības universitāte

✓ Pierīgas reģionā (apvienotais Rīgas reģions un Rīga) –

Latvijas Universitāte

• Valsts ZPD konferenci organizē VISC, sadarbojoties ar 

augstākās izglītības iestādēm
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Konferences norises posmi (2019)

1.posms: līdz 1.februārim –
ZPD konferences skolās

2.posms: 8.marts -
reģionālās ZPD konferences

3.posms: 12. un 13.aprīlis –
Valsts konference
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Darbu augšupielāde pagarināta 

līdz 10.februārim



Laika grafiks 1. un 2.posms/2019.gads

28.02.

darbu beidz 
reģionālie 
recenzenti

11.02.

darbu sāk 
reģionālie 
recenzenti

10.02. 

skolas 
pabeidz 
darbu 

augšupielādi 
sistēmā

01.02. 
skolas 

pabeidz 
darbu un 
skolēnu  

reģistrāciju 
sistēmā  

21.01. 
skolas var 
sākt darbu  

augšupielādi 
vai darbu 

reģistrāciju 
sistēmā
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15.03. 

sistēmā 
pabeigta 

vērtējumu 
ievadīšana 

08.03. 

ZPD 
reģionālā 

konference

03.03.

plkst.16.00

tiek atvērta 
piekļuve 

recenzijām 

Darbi, kas nebūs 

reģistrēti līdz 01.02., 

pēc tam vairs netiks 

pieņemti augšupielādei 

sistēmā



Laika grafiks 3.posms/2019.gads

12., 13.04. 

Valsts ZPD 
konference

05.04.

tiek 
apstiprinātas 
vērtēšanas 
komisijas

25.03.

skolēniem 
tiek nosūtīti 
uzaicinājumi

11.03. 

tiek publicēti 
vērtēšanas 
kārtība un  

kritēriji
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18.04. 

Dalībnieku atlase starptautiskajiem 
pasākumiem



Jauninājumi Nolikumā (2019)

8. ZPD konferences darbs tiek organizēts 
šādās zinātņu nozaru grupās:

• Dabaszinātnes

• Inženierzinātnes un tehnoloģijas

• Medicīna un veselības zinātnes

• Lauksaimniecības zinātnes

• Sociālās zinātnes

• Humanitārās zinātnes
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Reģionālā ZPD konference – 2.posms
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13.1.9. darbi, kuri recenzijas un prezentācijas 
vērtējumu kopsummā saņem vismaz 80 punktus, 
tiek izvirzīti uz 3. posmu - valsts ZPD konferenci. 

13.1.10. darbi, kuri nav tikuši prezentēti 
reģionālajā ZPD konferencē un nav saņēmuši 
mutvārdu prezentācijas vērtējumu, uz 3.posmu 
netiek virzīti. Protokolā un sistēmā skolas.lu.lv tiek 
veikts ieraksts “Nav prezentēts”.

13.2.1. reģionālās konferences dalībnieki tiek 
apbalvoti ar 1., 2., un 3.pakāpes diplomiem.



Valsts ZPD konference – 3.posms.

14.2.3. Valsts ZPD konferencē ZPD 
vērtējumu veido vērtēšanas komisijas 
vērtējums (3 eksperti). Katrs darbs 
saņem trīs ekspertu vērtējumu un 
gala vērtējumu veido visu trīs 
ekspertu vērtējumu summa.

14.2.5. Darbu prezentē ZPD autors vai 
autori, izmantojot stendu referātu 
prezentācijas, ja nepieciešams, 
izmanto uzskates materiālus. 
Prezentācijas ilgums - līdz 7 minūtēm.
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Sistēma http://skolas.lu.lv
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• Sadarbībā ar Latvijas Universitāti, unikāls risinājums

• Sistēma - kā pamatplatforma visu skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu uzkrāšanai

✓ sistēmā publicēts saraksts ar 42.ZPD konferences darbu 

nosaukumiem

• Valsts posmā - darbu vērtēšana tiešsaistes režīmā nākotnē

http://skolas.lu.lv/


Paldies! 

Jūsu jautājumi?

Inguna Arāja, 

VISC īstenotā ESF projekta 

aktivitātes koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos

inguna.araja@832.visc.gov.lv

Tālr. 67350966
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