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NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA 

IZGLĪTOJAMO TALANTU ATTĪSTĪBAI  
Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: info@832.visc.gov.lv 

2020.gada 22.decembrī 

Aicinām vidusskolēnus pieteikties uz tiešsaistes konsultācijām par zinātniskās pētniecības 

darbu  izstrādi 

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas augstskolām organizē 12 tiešsaistes konsultācijas 

9.–12. klašu skolēniem, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) vai plāno uzsākt darbu 

izstrādi šajā mācību gadā.  

Tiešsaistes konsultācijās sastāvēs no īsa teorētiska ievada, kurā eksperts dalīsies ar būtiskāko informāciju 

ZPD izstrādē attiecīgajā zinātņu nozarē un jautājumu - atbilžu sadaļas, kurā skolēni varēs saņemt eksperta 

atbildes uz jautājumiem par savu ZPD.  

Pieteikšanās uz konsultācijām notiek aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/A6knNgU1qkWgJuXs6 

Konsultācijas tiešsaistes links uz e-pastu tiks nosūtīts tiem skolēniem, kuri būs pieteikušies uz konsultāciju 

vismaz 2 dienas pirms konsultācijas. 

Lai konsultācijas būtu pēc iespējas konkrētākas un noderīgākas, aicinām skolēnus iesūtīt ekspertiem savus 

jautājumus jau pirms konsultācijas uz eksperta e-pastu (kas norādīts konsultāciju grafikā). Jautājumus 

ekspertam varēs uzdot arī konsultācijas laikā tērzētavā (čatā) vai mutiski diskusijas laikā. 

Konsultāciju grafiks pieejams šeit: 

 

Datums Laiks Konsultācijas tēma Konsultācijas vadītājs E-pasts 

06.01. 10:00 "Rakstīšu ZPD skolā – kas tas ir un ar 

ko sākt?" (Konsultācija skolēniem, kuri 

uzsāk ZPD izstrādi) 

Dr. paed. Aija Pridāne 

(LLU) aija_pridane@inbox.lv 

07.01. 10:00 “Akadēmiskais godīgums un ētika 

ZPD” (Konsultācija visiem, bet īpaši - 

skolēniem, kuri uzsāk ZPD izstrādi ) 

Dr.sc.soc., MS Bioethics 

Signe Mežinska (LU) signe.mezinska@lu.lv 

08.01. 09:00 ZPD izstrāde medicīnā un veselības 

zinātnēs 

Dr.pharm. Zane 

Dzirkale (LU) 
zane.dzirkale@lu.lv 

11.01. 10:00 ZPD izstrāde sociālajās zinātnēs: 

izglītības zinātnes 

Dr.paed. Sanita 

Baranova (LU) 
sanita.baranova@lu.lv 

12.01. 10:00 ZPD izstrāde sociālajās zinātnēs: 

ekonomika un uzņēmējdarbība 

Dr.oec. Jeļena 

Šalkovska (LU) 
jelena.salkovska@lu.lv 

13.01. 12:00 ZPD izstrāde inženierzinātnēs Mg. sc. ing. Uldis 

Žaimis (LiepU) 
uldis.zaimis@liepu.lv  

14.01. 10:00 ZPD izstrāde dabaszinātnēs: fizika Dr.phys. Jurģis Grūbe 

(LU CFI) 
Jurgis.Grube@cfi.lu.lv 

15.01. 09:00 ZPD izstrāde dabaszinātnēs: ķīmija Dr.chem. Jāzeps Logins 

(LU) 
jazeps.logins@lu.lv 

18.01. 10:00 ZPD izstrāde humanitārajās zinātnēs Dr.philol. Linda 

Zulmane (LiepU) 
linda.zulmane@liepu.lv  

19.01. 10:00 ZPD izstrāde sociālajās zinātnēs: 

tiesību zinātne 

Dr. iur. Elīna Grigore-

Bāra (LU) 
elina.grigore-bara@lu.lv  
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21.01. 10:00 “Pētījuma oriģinalitāte dabaszinātnēs” 

(Konsultācija skolēniem, kuri uzsāk ZPD 

izstrādi: kā atrast aktuālu pētniecības 

tēmu dabaszinātnēs? Kas ir pētījuma 

oriģinalitāte, novitāte u.c.?...) 

Dr.chem. Ilva Nakurte 

(Vides risinājumu 

institūts, LU) ilva.nakurte@gmail.com 

22.01. 10:00 ZPD izstrāde dabaszinātnēs: bioloģija MSc. biol. Signe 

Pērkona (LU) 
signe.perkona@gmail.com  

 

 

 

 

Konsultācijas tiek īstenotas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. 

 

 
Papildu informācija: 

Kristīne Peina 

E-pasts: kristine.peina@832.visc.gov.lv  
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