
Lepojamies ar Dagdas vidusskolas skolnieci Janu Poļaku. 

Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas 

pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē, godalgoti 266 skolēni. 

Valsts posmam šogad izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi. 

Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmā šogad godalgoti 216 darbi, kurus 

prezentēja 266 skolēni. No tiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 49 darbi, otrās 

pakāpes diplomus ieguva 64 darbi, bet trešās pakāpes diplomus – 103 darbi. 

Zinātniskās pētniecības darbi kopumā tika vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: 

dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un 

veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, kā arī meža un 

veterinārās zinātnes. Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmam šogad tika izvirzīti 

skolēni no 121 izglītības iestādes(tai skaitā no Dagdas un Ezernieku vidusskolām), 

no tām godalgotas ir 83. 

Par apbalvotāko izglītības iestādi valsts posmā kļuva Āgenskalna Valsts ģimnāzija ar 

14 darbiem, otrajā vietā ierindojas Rīgas Valsts 1.ģimnāzija ar 10 darbiem, bet trešo 

vietu ar deviņiem godalgotiem darbiem savā starpā dala Jelgavas Valsts ģimnāzija un 

Rīgas Franču licejs. 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju zinātniskās pētniecības darbu valsts 

posms pirmo reizi norisinājās attālināti. Vērtēšanas komisija valsts posma laikā 

izvērtēja skolēnu rakstiskos darbus un vizualizācijas, noskatījās video prezentācijas, bet 

pēc tam veiksmīgi iesaistījās diskusijās ar ikvienu konferences dalībnieku, izmantojot 

attālinātās komunikācijas formas. 

Viens no vērtēšanas komisiju priekšsēdētājiem Jāzeps Logins atzinis, ka darbs pie 

zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas attālināti noritēja raiti, jo komisija jau laikus 

bija iepazinusies ar skolēnu stenda ziņojumiem un video prezentācijām. 

Izcilāko zinātniskās pētniecības darbu autori iegūs tiesības bez konkursa iestāties 

noteiktās Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils 

Universitātes studiju programmās. Konferences valsts posma dalībniekus ar dažādām 

speciālbalvām apbalvos Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas 

Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa 

universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un 

Daugavpils Universitāte. 

Dagdas vidusskolas 11.klases skolniece ar savu pētniecisko darbu Izglītības 

zinātnēs “Mājasdarbi Dagdas novada 8.-11. klasē: situācijas izvērtējums 

lietpratībā balstīta mācību procesa kontekstā” (sk. Marija Micķeviča) ir ieguvusi 

1.vietu. Latvijas Universitāte piešķir specbalvu nominācijā “Par oriģinālu, 

interesantu un praktiski pielietojamu pētījumu izglītības zinātnēs ar attīstības 

iespējām nākotnē.” Balvā ietilpst “Zinātniskā konsultācija izglītības zinātnēs par 

interesējošo tēmu un dalība Starptautiskajā studentu pētniecisko darbu 

konferencē 2021.gada pavasarī Latvijas Universitātē”. 

Paldies vērtēšanas komisijai, skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem! 

Dagdas novada IKSN. 


