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Skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbība
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Reģionālās 
konferences 
08.03.2019.

Valsts 
konference

12.-
13.04.2019.

Starptautiskā 
atlase

18.04.2019.

Vasaras 
nometnes un 
starptautiskie 

pasākumi



Reģionālās konferences
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- Notiks Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, 
Jelgavā un Liepājā

- Recenzijas – sistēmā skolas.lu.lv

- Iesniegti 1133 darbi

- Izvērtēti 12, 75% tiek aicināti uz 
konferenci

- Nodrošina ēdināšanu konferences norises 
dienā



Valsts konference
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- Notiks RTU, Āzenes ielā 12 visiem kopā

- 1.diena – stendu referāti

Nodrošina:

Stendu plakātu izdruka (līdz 5.04. 
iesūtot), naktsmītnes, ēdināšana, 
transporta izmaksu kompensācija

- 2.diena – starptautisko laureātu lasījumi, 
apbalvošanas pasākums



Citas ZPD aktualitātes
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- Atlase starptautiskajiem pasākumiem –
MILSET un Genius Olympiad, 2 gadu 
gatavošanās EUCYS un Intel ISEF

- Uzaicinājumi uz nometni ALFA un literātu 
nometni – maija mēnesī

- Skolu piedāvājumi norises vietai



Valsts mācību 
priekšmetu olimpiādes
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- Februāris – vācu valoda, informātika 
(Jūrmala)

- Marts – latviešu valoda, ekonomika, 
matemātika, vēsture, ķīmija

- Aprīlis – fizika, ģeogrāfija

- Apbalvošanas – 3 pasākumi aprīlī



Eiropas fizikas 
olimpiāde
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- Latvija – 2 komandas, 10 jaunieši

- Fizikas gads

- Atvērtais noslēguma pasākums 1.jūnijā
- LU DAC un Zinātņu māja

- Pasākumi skolēniem un pedagogiem

- Sasaiste ar 8322 projektu



Bērna talanta identificēšana un 
veicināšana izglītības iestādēs -
mācības
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1.kursu modulis «Talantīga pedagoga 
kompetence»

- Ventspils (11.-12.aprīlis, maza atsaucība no 
novada)

- Valka (12.-13.augusts)

- Jēkabpils (19.-20.augusts)

- Jelgava (16.-16.augusts)

Kopā viss kurss – 6 dienas (3 moduļi)

Pieteikšanās: Ilze Justamente, 
ilze.justamente@832.visc.gov.lv; tālr. 
67350965

mailto:ilze.justamente@832.visc.gov.lv


Transporta izmaksu 
komensācijas izmaiņas
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- Nosūtīts grāmatvežiem

- Vienas vienības izmaksas starppilsētu 
satiksmei

- Faktiskās izmaksas Rīgā (e-taloni)



Projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 



Plāna pirmais 
ieviešanas posms
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- 2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs

- Piedalās 352 izglītības iestādes

- Noslēgti 117 līgumi ar pašvaldībām 

- Visā Latvijā projektā izglītības iestādēs iesaistīti 7386
pedagogi

- Dažādos projekta pasākumos piedalās 131967 skolēni

- Visām izmaksām par pakalpojumiem un transportu jābūt 
veiktām līdz 31.05.2019.

AGLONAS NOVADS
ALOJAS NOVADS
AUCES NOVADS
BABĪTES NOVADS
BALDONES NOVADS
BALVU NOVADS
IKŠĶILES NOVADS
MĒRSRAGA NOVADS
PĀVILOSTAS NOVADS
RAUNAS NOVADS
RĒZEKNES NOVADS
ROJAS NOVADS
RUCAVAS NOVADS
RUGĀJU NOVADS
RUNDĀLES NOVADS
SALAS NOVADS
SALASPILS NOVADS
VAIŅODES NOVADS
VARAKĻĀNU NOVADS
VIESĪTES NOVADS
VIĻĀNU NOVADS
ZILUPES NOVADS



Plāna otrais periods

12

- 2019.gada 1.jūnijs – 2021.gada 31.maijs

- Reģionālie semināri
- 1.marts Ventspils (9.00) un Liepāja (15.00)
- 6.marts Valmiera (9.30)
- Daugavpils un Rēzekne

- Galvenās izmaiņas
- Jomas – STEM un vide un multidisciplinārā
- Formas – individuālais darbs, interešu izglītība, 

atbalsta personāls sākumskolā
- Plānu sagatavošana datu sistēmā

- Šobrīd
- Ieteikumu precizēšana, kvotu aprēķins
- Lietotāju ievade
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- LU specifiskās mācības
- DIBELS NEXT grupas 

- Rīgas grupa no 26.marta (nokomplektēta)
- Rēzeknes grupa rudenī

- LMST grupa rudens (iepriekšējie pieteikumi, ir vietas)
- Vekslera intelekta tests – 26.augusts (iepriekšējie 

pieteikumi, ir vietas)

- Vispārējās mācības
- Robotika 1.-6.klasei 11.-12.04. (pēdējā grupa) 
- Robotika 7.-9.klasei no maija
- Mazā robotika
- Ķīmija un vide (Kurzeme un Latgale (pieteikumi))
- Starpdisciplinaritāte – 30 skolas 
- Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā 

(multiplikatori)
- VIMALA lasītprasmes attīstībai (multiplikatori)

Pedagogu profesionālā pilnveide


