
28.FEBRUĀRĪ  NOTIKA LATGALES REĢIONA SKOLĒNU 

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE  

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē 2020.gada 

28.februārī Daugavpils pilsētas domes sēžu zālē pulcējās 35 Latgales reģiona 

vispārējās vidējās izglītības iestādes. Konkursam tika iesniegti 234 skolēnu darbi. 

Finālā Latgales reģiona skolēnu 196 zinātniskās pētniecības darbi tika prezentēti šādās 

zinātnes nozaru grupās – dabaszinātnēs; sociālajās zinātnēs; inženierzinātnēs un 

tehnoloģijās; medicīnā un veselības zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs. 

Daugavpils Universitātes profesors, akadēmiķis Arvīds Barševskis pasniedza 

Pateicības rakstus skolām par dalību un atbalstu skolēniem un skolotājiem pētniecībā. 

Savā uzrunā pateicās visiem konferences dalībniekiem kā arī sadarbības partneriem. 

Īpaši tika uzrunāti jaunieši, jo tieši viņi ir tie ,kuru rokās būs Latvijas nākotnes 

zinātne. Aicināja jauniešus arī turpmāk nebaidīties, uzdrīkstēties, spraust mērķus un 

tiekties tos sasniegt. Atklāšanā piedalījās arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs 

Andrejs Elksniņš, kurš motivēja klātesošos skolēnus tiekties pēc tālākiem 

sasniegumiem un būt zinātkāriem. Tieši šodien un nākotnē mūsdienīgais mācību 

satura mērķis spēs veidot lietpratīgu skolēnu, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, 

prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības 

īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. 

Paldies par ieguldīto darbu mūsu skolēniem un pedagogiem- Dagdas vidusskolā: 

Elīna Staģe- pateicība (Skoliozes aktualitāte Dagdas vidusskolas skolēniem), 

skolotāja Anna Krilova, Alīna Zvidriņa- 3.vieta (Zilo mālu izmantošanas iespēju 

kosmētikā pētījumi), skolotāja Anna Krilova, Aigars Volčenoks - pateicība 

(Mikropozicioniera datorvadības algoritma izveide), skolotājs Valdis Orols, Jevgēnijs 

Locs-3.vieta (Datorspēļu izmantošana mācību procesā ), skolotāja Anna Krilova, 

Jana Poļaka -1.vieta (Mājasdarbi Dagdas vidusskolas 10. – 12.klasē: situācijas 

izvērtējums, lietpratībā balstīta mācību procesa kontekstā), skolotāja Marija 

Micķeviča, Baiba Kalniņa -3.vieta (Dagdas vidusskolas 10.-12.klašu jauniešu mediju 

lietošanas paradumi),skolotāja Marija Micķeviča, Poļina Smoļaninova -3.vieta 

(Mūsdienu krievu dziesmas jauniešu dzīvē), skolotāja Olita Loče, Agate Krilova, 

Dagnija Vjatere-3.vieta (Novadnieces Magdalenas Vjateres daiļrade), skolotāja Olita 

Loče. 

Ezernieku vidusskolā: Jana Vitāne-2.vieta(Ezernieku (Bukmuižas ) ciema 

dzīvojamās ēkas 20.g.s. 20.-90. gados), skolotāja Staņislava Bondareva, Džesika 

Ruža-3.vieta (Ķīmisko tīrīšanas līdzekļu alternatīvas mājsaimniecībā), skolotāja 

Diāna Kiseļova, Jana Zlobina -3.vieta (C vitamīna ietekme uz imunitāti), skolotāja 

Lidija Kudrjavceva. 

 Labākie zinātniskās pētniecības darbi katrā zinātnes nozaru grupā tiks izvirzīti 

aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas 

norisināsies Jelgavā šī gada 3.– 4. aprīlī. 

Paldies par atbalstu Dagdas novada pašvaldībai! 



Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference tiek organizēta ESF projekta 

“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu 

attīstībai”, 1.2.darbība “Reģionālo zinātnisko konferenču organizēšana”, projekta 

numurs: 8.3.2.1./16/I/002, ietvaros. 

 

 M. Micķeviča, Dagdas novada IKSN vadītāja  


