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Noteikti 15 Latvijas radošākie prioritāro priekšmetu pedagogi. 

 

Š.g. 20. decembrī Rīgā, Lielajā Ģildē norisinājās Latvijas prioritāro priekšmetu  

pedagogu  konference, kurā tika prezentēti Eiropas Sociālā Fonda projekta Atbalsts 

vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos rezultāti 

un apbalvoti 15 Latvijas pedagogi, kuru pedagoģiskā darba metodes prioritāro priekšmetu 

apmācībā  Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistu vērtējumā atzītas par sevišķi 

radošām un efektīvām. 

Visaugstāko novērtējumu matemātikas projektu grupā saņēma: 

1. Guntis Ošis, Virbu pamatskola, Talsu novads 

2. Jeļena Kuļbanoviča, Puškina licejs, Rīga 

3. Mārtiņš Kālis, Limbažu 1. vidusskola 

4. Tatjana Vinokurova, Rīgas privātā vidusskola Klasika 

5. Valentīna Juščenko, Ventspils 2. vidusskola 

6. Alla Kitajeva, Ventspils 2. vidusskola 

7. Antonija Rudzīte, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

8. Ligita Pelnika, Krāslavas pamatskola 

Visaugstāko novērtējumu valodu un dabaszinību projektu grupā saņēma: 

1. Ilze Ventiņa, Valdemārpils vidusskola 

2. Jūlija Kokoreviča, Ķekavas vidusskola 

3. Jadviga Bobkova, Zemgales vidusskola, Daugavpils novads 

4. Guna Taube, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 

5. Ināra Rūce, Jelgavas Valsts ģimnāzija 

6. Lidija Kudrjavceva, Ezernieku vidusskola 

7. Laura Katkeviča, Liepājas Raiņa 6. vidusskola 

Kopumā ESF projektā laika posmā no 2008. – 2012. gadam iesaistījušies un 

mērķstipendijas no 65 – 120 Ls apmērā saņēmuši 4262 pedagogi no 767 Latvijas skolām. 

Apbalvošanai izvirzīto 15 labāko pedagogu darbi tika prezentēti konferences laikā un būs 

apkopoti video grāmatā, kuru no 2012. gada janvāra ar pašvaldību starpniecību lai 

veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, izplatīs visās Latvijas skolās. 

„Šajā projektā valstij bija reāla iespēja finansiāli atbalstīt skolotājus. Skolotājs ir galvenā 

atslēgpersona skolā, no kura atkarīga valsts izglītības politikas efektīva īstenošana”, 

konferences laikā atzina Inita Juhņēviča, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās 

izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece. 

Latvijā ir noslēdzies Eiropas Sociālā Fonda Latvijā finansētais projekts Atbalsts 

vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos. Pēc 

Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas 2008. gadā Latvija iesaistījās šajā projektā, 

lai veicinātu prioritāro priekšmetu fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabas zinību, matemātikas, 

informātikas pedagogu skaita pieaugumu, izglītības kvalitātes standartu celšanu un 

sekmju uzlabošanos. Pieteikties stipendijām varēja skolotāji no visiem Latvijas 



novadiem, kuri māca vispārējās izglītības iestādēs 7 . – 12. klašu posmā vismaz 12 

kontaktstundas nedēļā un apgūst vai jau ir ieguvuši prioritārā mācību priekšmetu 

pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, kā arī tie, kas māca 9 

kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic četrus pētniecības vai radošā darba 

uzdevumus. Triju gadu laikā vislielākais stipendiju saņēmēju skaits,1789, koncentrējas 

Rīgas un Rīgas rajonā, vismazākais Zemgalē – tikai 548. Izvērtējot projekta rezultātus 

pēc mācību priekšmetu sadalījuma, visvairāk stipendiātu ir no matemātikas pasniedzēju 

vidus, kam seko svešvalodas un fizikas skolotāji. 

Kopējās projekta izmaksas ir 11 244864 Ls, tsk., ESF līdzfinansējums 9558 134 Ls un 

valsts budžeta finansējums – 1686 730 Ls. Projektu īstenojuši Izglītības un zinātnes 

ministrija, IZM Studiju un zinātnes administrācija, Valsts izglītības un attīstības aģentūra 

un 35 Latvijas pašvaldības. 

Detalizētāka informācija par projekta rezultātiem: 

http://video.leta.lv/video/Publicitate/?xml_id=12343 

 

 

Detalizēta informācija: 

Ina Ansone 

Studiju un zinātnes administrācija  

Projekta vadītāja 

Telefons: 26811465 

E-pasts: ina.ansone@sza.gov.lv 

 

http://video.leta.lv/video/Publicitate/?xml_id=12343

