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Pielikums Nr. 5 

 
2013./2014.mācību gadā skolas pedagogiem. 
 

Vārds , 

uzvārds 

Pedagoga ārpusskolas 

profesionālā darbība 

Apbalvojumi, pateicības u.c. 

 

Dace  

Alksne 

Sadarbībā ar Alūksnes un 

Apes novada fondu 

radošo darbnīcu skolotāja 

LR IZM Atzinības raksts 

par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 

izglītības sistēmas attīstībā.  

Alūksnes novada pašvaldība Pagodinājums 

izglītībā Nominācijā ,, Par radošumu un 

sasniegumiem audzināšanas darbā ”. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

Atzinības raksts par ieguldīto  darbu skolēnu 

sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm.  

Ilona  

Apsīte 

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Atzinības raksts par mērķtiecīgu prasmi veidojot 

vispārīgi attīstītu personību.  

Lāsma 

Baltiņa 

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Atzinības raksts par individuālu pieeju skolēnu 

personības veidošanā. 

Andris 

Čečiņš 

 Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

prasmi ieinteresēt un iesaistīt jauniešus nacionālo 

un patriotisko vērtību saglabāšanā.  

Sanita  

Čibala 

 Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā, 

skolas vēstures dokumentēšanā. 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

SIA ,, Veltījums Jums” Pateicība par piedalīšanos 

projektā „Tuvāk savam auto vai sapnis uz četriem 

riteņiem”. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

Pateicība par dalību Vidzemes novadu vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā 

„Trejdeviņas saules lec”. 

Valsts izglītības satura centrs Diploms 2. pakāpe 

par darbu „Saule cauri gadu simtiem” Vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Trejdeviņas 

saules lec” Vidzemē. 

Aina 

Dobrovoļska 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

Baiba 

Dzelzskalēja 

-Kalēja 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

Aina  

Ezeriņa 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 
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gadu jubilejā. 

Alūksnes novada pašvaldības  

Izglītības pārvaldes Pateicība 

par iesaistīšanos un skolēnu sagatavošanu 

Alūksnes un Apes novadu angļu valodas 

metodiskās apvienības pasākumiem. 

Lāsma  

Gibala 

 Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts 

par izglītojamo motivēšanu un iesaistīšanu mācību 

un audzināšanas darbā. 

Jeļena 

Graņicina 

 Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts 

par izglītojamo motivēšanu un iesaistīšanu mācību 

un audzināšanas darbā. 

Ligija  

Grase 

 Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts 

par izglītojamo motivēšanu un iesaistīšanu mācību 

un audzināšanas darbā. 

Inta 

Jaunkalne 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

Inese 

Kaulakane 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

Aleksandrs 

Kondratjevs  

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības 

raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 

sistēmas attīstībā. 

Svetlana 

Koroļova  

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības 

raksts  par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 

sistēmas attīstībā.  

Vineta 

Kovaļevska 

 Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

prasmi pozitīvi iesaistīt dažādu vecumposma 

jauniešus izglītības apguvē. 

Daiga  

Kozule 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

Inese 

Krūmiņa 

 Alūksnes novada pašvaldības  

Atzinības raksts par radošu darbu izglītojamo 

sagatavošanā koncertiem, konkursiem, skatēm. 

Līga 

Krūmiņa  

 LR IZM Atzinības raksts 

par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 

izglītības sistēmas attīstībā.  

Latvijas interneta un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācijas  gada balva,, Platīna pele 2014” 

uzvarētāju. 

LR IZM Atzinības raksts 

Lattelecom Pateicībapar iesaistīšanos Lattelecom 

sociālās  iniciatīvas ,, Pieslēdzies, 
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Latvija!”bezmaksas apmācību senioriem 

īstenošanā.  

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Pagodinājums ,, Izglītība 2014”. 

Inita  

Lāce  

 Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts 

par individuālu pieeju skolēnu personības 

veidošanā.  

Pārsla 

Meistere 

 Alūksnes novada pašvaldības IP Atzinības raksts 

par individuālu pieeju skolēnu personības 

veidošanā. 

Marina 

Saveļjeva  

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

prasmi ieinteresēt skolēnus patriotiskām vērtībām, 

ieguldījumu skolas bibliotēkas fonda uzturēšanā.  

Vadims 

Savkovs  

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  

Atzinības raksts par izglītojamo motivēšanu un 

iesaistīšanu mācību un audzināšanas darbā. 

Maija 

Semjonova 

 Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

vēstures materiālu saglabāšanu un sistematizēšanu 

skolas vēsturē. 

Anita  

Stilve  

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  

Atzinības raksts par augstu atbildības izjūtu 

organizējot mācību procesu. 

Sergejs 

Sverčkovs 

Latvijas ziemas skolēnu 

olimpiāde. 

Pasaules jauniešu un 

junioru čempionāts 

biatlonā. 

 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā. 

Alūksnes novada pašvaldība Pagodinājums 

izglītībā Nominācijā ,, Par ieguldījumu un 

sasniegumiem darbā ar talantīgajiem 

izglītojamajiem”. 

Alūksnes novada pašvaldība 

Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu 

sportistu sagatavošanā un mācību stundu 

organizēšana. 

Anita  

Svikle 

 Alūksnes novada pašvaldības  

Atzinības raksts par mērķtiecīgu un precīzu 

darbu ar izglītojamajiem un vecākiem. 

Ņina 

Urlapova 

 Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 

gadu jubilejā.  

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības 

raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 

sistēmas attīstībā. 

Silva  

Zariņa 

 ,,Profesijuskola.lv’’  

 

 

Alūksnes novada pašvaldības  

Atzinības raksts par augsti profesionāla mācību 

darba procesa organizēšana. 
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2013./2014.mācību gadā skolas tehniskajiem darbiniekiem. 
 

Vārds, 

uzvārds 

Apbalvojumi, pateicības u.c. 

 

Māra 

Verbicka 

Alūksnes novada pašvaldības  

Pateicība par precīzu un tolerantu darbu Alūksnes novada vidusskolā  

Normunds 

Strupiņš  

Alūksnes novada pašvaldības  

Atzinības raksts par godprātīgu darbu un iniciatīvu Alūksnes novada 

vidusskolā  

Janīna 

Petrova 

Alūksnes novada pašvaldības  

Atzinības raksts par apzinīgu un mērķtiecīgu darbu Alūksnes novada 

vidusskolā  

Irēna 

Semeika 

Alūksnes novada pašvaldības  

Atzinības raksts par iniciatīvu un godprātīgu  darbu Alūksnes novada 

vidusskolā 

Igors 

Galancevs 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par atsaucību, operatīvu darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā  

Rolands 

Holla 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība par atsaucību, operatīvu darbu 

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā 

Anita 

Kalniņa  

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada 

vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā 

Anna 

Kurčastova 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par toleranci, godprātīgu darbu  

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā 

Melānija 

Kovtun  

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada 

vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā 

Guntārs 

Misiķis  

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada 

vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā 

Lidija 

Monastirska 

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par darbu Alūksnes novada 

vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā 

Svetlana 

Razmislova  

Alūksnes novada vidusskolas Pateicība  par toleranci, godprātīgu darbu  

Alūksnes novada vidusskolā un sveicot skolas 75 gadu jubilejā 
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2014./2015.mācību gadā  skolas pedagogiem. 
 

Vārds , 

uzvārds 

Pedagoga ārpusskolas 

profesionālā darbība 

 Apbalvojumi, pateicības u.c. 

 

Dace  

Alksne 

 Alūksnes pilsētas sākumskola Pateicība par 

atsaucību un palīdzību klases pasākumu 

organizēšanā 

Alūksnes novada pašvaldības Pateicība par 

mērķtiecīgu darbu Alūksnes novadu pedagogu 

radošo darbu skatē 2014./2015.mācību gadā.  

Lāsma 

Baltiņa 

SO ” Saulstariņi” vecāku 

pārstāvis. 

 

Sanita  

Čibala 

 Valsts izglītības satura centrs Pateicība par 

piedalīšanos Vidzemes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkursā izstādē „Rakstu 

darbi”. 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

Pateicība par ieguldīto darbu klases audzināšanā, 

pasākumu organizēšanā un vadīšanā. 

Svetlana 

Koroļova 

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Pateicība par skolēnu sagatavošanu Alūksnes un 

Apes novadu krievu valodas konkursam 

,, Apgūstam svešvalodas”. 

Inese 

Krūmiņa 

 Mazsalacas novada kultūras centrs Pateicība par 

ieguldīto darbu audzēķņu sagatavošanā 

konkursam.   

Alūksnes novada pašvaldības  

Izglītības pārvaldes Pateicība par skolēnu 

sagatavošanu IV Latvijas Mūzikas olimpiādes 

Alūksnes un Apes novadu posmam.  

Līga 

Krūmiņa 

Dalība Globālajā 

izglītības forumā 

Barselonā 

Ministru kabinets 

 Pateicība ,, Mūsu 4. Maija deklarācija”. 

Rīgas 28. vidusskola Atzinība  par labiem 

rezultātiem starptautiskā projekta Rēķini galvā. 

Inita 

Lāce 

 Rīgas 28. vidusskola Atzinība  par labiem 

rezultātiem starptautiskā projekta ,, Rēķini galvā”. 

Liepnas internātpamatskola 

Pateicība par skolēnu komandas sagatavošanu 

Alūksnes un Apes novadu konkursam ,, 

Matemātika- zinātņu karaliene”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka, Laikraksts ,, 

Malienas Ziņas” 
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Pateicība par veiksmīgu piedalīšanos konkursā ,, 

Meklē rakstos par Alūksni”. 

Biruta  

Puzule 

 Jaunlaicenes pagasta pārvalde Pateicība par   

atsaucību un brīvprātīgo darbu, piedaloties 

Jaunlaicenes muižas muzeja organizētajos 

pasākumos. 

Pārsla 

Meistere 

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Pateicība par iesaistīšanos un skolēnu 

sagatavošanu Alūksnes un Apes novadu angļu 

valodas metodiskās apvienības pasākumiem. 

Sergejs 

Sverčkovs 

Latvijas ziemas skolēnu 

olimpiāde. 

Pasaules jauniešu un 

junioru čempionāts 

biatlonā. 

 

 

Alūksnes novada pašvaldība 

Atzinība par nozīmīgu ieguldījumu jaunās 

sportistu paaudzes audzināšanā, Alūksnes un 

Latvijas vārda popularizēšanu. 

Alūksnes novada pašvaldība 

Atzinības raksts par ieguldījumu darbā ar 

talantīgiem skolēniem.  

Alūksnes novada pašvaldība 

Atzinība par ieguldījumu darbā ar Talantīgiem 

skolēniem.  

Latvijas Biatlona Federācija 

Pateicība par audzēkņu sasniegumiem 2014/2015. 

gada sezonā un nominācija“Labākajam  

Jauniešu un junioru biatlonā trenerim Latvijā”. 

Ņina 

Urlapova 

 Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

Pateicība  par skolēnu sagatavošanu Alūksnes un 

Apes novadu krievu valodas konkursam 

,, Apgūstam svešvalodas”. 

 

Silva 

Zariņa 

,,Profesijuskola.lv’’  

 

 

 

 


