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3.4.3. konferences komiteja izvirza dalībai valsts konferencē labākos skolēnu 
pētnieciskos darbus katrā sekcijā (konferencei izvirzāmo darbu skaitu no reģiona 
nosaka VISC līdz 2013. gada 20. februārim, ņemot vērā izglītojamo skaitu 
reģionā). 

 
1. Latgales reģionālās skolēnu zinātniskās konferences norise 

4.1. Latgales skolēnu zinātniskajā konferencē – konkursā darbojas šādas sekcijas: 
4.1.1. Humanitāro zinātņu sekcijas: 
• latviešu valodniecība; 

• latviešu literatūrzinātne un vēsture; 
• cittautu valodniecība (angļu, franču, krievu, vācu) un ārzemju literatūrzinātne un 

vēsture; 
• mākslas zinātnes (glezniecība, tēlniecība, arhitektūra, dizains, etnogrāfija, 

mūzika); 

• kulturoloģija;  
• psiholoģija; 
• pedagoģija. 

4.1.2. Sociālo zinātņu sekcijas: 
• socioloģija; 
• ekonomika; 

• politoloģija; 
• vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums); 

• filozofija; 
• tieslietas. 

4.1.3. Dabaszinātņu sekcijas: 
• matemātika; 
• fizika un inženierzinātnes; 

• ķīmija; 
• bioloģija; 
• zemes zinātne (arī ekonomiskā ģeogrāfija); 

• informātika; 
• astronomija; 

• veselības zinātne; 
• vides zinātne. 

4.2. Konferencei iesniegtos skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtē DU izveidotās 
sekciju ekspertu komisijas, kurās piedalās DU un VPIP pārstāvji. Komisiju 
priekšsēdētāji ir konferences sekciju sēžu vadītāji. 

4.3. Eksperti vērtē skolēnu rakstveida zinātniski pētnieciskos darbus un mutvārdu 
prezentācijas, kā arī sagatavo rakstveidā darbu recenzijas, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem: 
• domāšanas oriģinalitāte un radošums problēmas identificēšanā un pētījuma  

izstrādē; 

• pētniecības prasmes, pamatīgums pētījuma plānošanā un īstenošanā; 
• sistemātiskums pētījuma izstrādē un tā izklāstā no ieceres līdz secinājumiem; 
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• domas skaidrība un loģiskums pētījuma rezultātu interpretācijā; 

• pētījuma apraksta atbilstība akadēmisko rakstu normām; 
• prezentācijas prasmes un spēja apspriest savu darbu ar komisijas locekļiem. 

4.4. Vienu nedēļu pirms reģionālās konferences VPIP paziņo pilsētu/ novadu skolēnu 
zinātniskās darbības organizatoriem ekspertu komisiju izvirzīto darbu autorus, 
kuriem jāprezentē darbi sekciju sēdēs.  

4.5. Reģionālā konference notiek Daugavpils Universitātē 2013. gada 16. martā. Darba 
valoda ir latviešu valoda. 

4.6. Konferences darbā var piedalīties ikviens reģionālajai konferencei izvirzītā darba 
autors un zinātniskais vadītājs. 

4.7. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoru apbalvošana: 
4.7.1. pamatojoties uz sekciju ekspertu recenzijām un prezentāciju novērtējumiem, 
tiek noteikti konferences 1., 2. un 3. pakāpes laureāti; 
4.7.2. organizatori laureātus apbalvo ar 1., 2. un 3. pakāpes diplomiem; 
4.7.3. katrā sekcijā valsts konferencei tiek izvirzīti labākie skolēnu zinātniski 
pētnieciskie darbi; 
4.7.4. darbu autoriem var tikt piešķirtas pārsteiguma balvas. 

4.8. Līdz 2013.gada 2. aprīlim konferences organizatori valsts konferencei izvirzītos 
darbus iesniedz valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu organizatoriem VISC. 

 
2. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšana un noformēšana 

5.1. Darbus noformē latviešu valodā datorsalikumā (burtu izmērs – 12, intervāls -1,5) un 
iešuj mapītēs: 

5.1.1. darba pamatteksts nevar būt garāks par 30 lappusēm (A4 formāts) humanitāro 
un sociālo zinātņu sekcijās un par 20 lappusēm (A4 formāts) dabas zinātņu sekcijās; 
5.1.2. darbam var būt pielikums, kas nav garāks par trešo daļu no pamatteksta 
lappušu skaita; 
5.1.3. pamatteksts – 12 (Times New Roman); nodaļu nosaukumi – 14, intervāls starp 
rindām– 1,5; 
5.1.4. teksta attālums no kreisās malas – 3 cm, no labās malas, apakšas un augšas – 2 
cm; 
5.1.5. darba lappusēm ir jābūt sanumurētām; 
5.1.6. darbam jābūt iešūtam mapē, darba lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos 
plastikāta vāciņos. Konkursa darba izstrādes nosacījumus skat. 1.pielikumā. 

5.2. Zinātniski pētnieciskā darba noformēšanā obligāta ir: 
5.2.1. titullapa, kurā obligāti jānorāda sekcijas – zinātņu nozares nosaukums; 
5.2.2. anotācija divās valodās (latviešu valodā un kādā no svešvalodām), katra ne 
garāka par pusi A4 formāta lapas. 

5.3. Katru zinātniski pētniecisko darbu var izstrādāt ne vairāk kā 3 skolēni. 
5.4. Darbs jāiesniedz divos eksemplāros (ja tas ir iespējams).  

 
6. Daugavpils Universitātei ir tiesības apbalvot labākos pētījumu autorus 

6.1. Visi konkursa dalībnieki saņems DU sertifikātus. 
6.2. Konkursa laureāti (1., 2. un 3.vietas ieguvēji) tiks uzņemti budžeta finansētās studiju 

vietās pilna laika studijām DU piedāvātajās studiju programmās attiecīgajā nozarē 
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