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Rīgas pilsētas
Profesionālo izglītības iestāžu direktoriem

Par pieteikšanos mērķstipendijām
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju izsludina
pieteikšanās 3.kārtu uz pedagogu mērķstipendijām 2010./2011. mācību gadā (8 mēneši)
projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros (Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002).
Mērķstipendija ir stipendija, kuru piešķir prioritārā mācību priekšmeta pedagogam
attiecīgās studiju programmas apgūšanas, pētniecības darba vai radošā darba atbalstam.
Prioritārie mācību priekšmeti ir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fizika;
ķīmija;
bioloģija;
dabaszinības;
matemātika;
informātika;
svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības Ekonomikas zonas valsts
oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu,
holandiešu, igauņu, itāļu, īru, islandiešu, lietuviešu, maltiešu,
norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu,
ungāru, vācu vai zviedru valoda).

Uz mērķstipendiju var pretendēt:
1) pedagogs, kurš profesionālās izglītības iestādēs māca prioritāro
mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas
nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu
pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā;
2) pedagogs, kurš ir ieguvis noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai
priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju
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programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus
profesionālās izglītības iestādes vismaz 9 kontaktstundas nedēļā un
papildus darbam veic 4 pētniecības vai radošā darba uzdevumus.

Mērķstipendiju pretendentiem no 2010.gada 18.oktobra līdz 29.oktobrim no
plkst. 10.00 līdz 15.00 jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā Vaļņu ielā 2, 7.stāva
711.kabinetā šādi dokumenti:
Iesniegums (pēc noteiktas formas);
CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi);
Izziņa no augstskolas par studiju programmu, studiju gadu un
semestri studējošiem pedagogiem;
Izvērsts darba plāns (neattiecas uz studentiem) – pedagoga
pētniecības vai radošā darba uzdevumi, kas tiks veikti papildus jau
apmaksātajiem darba pienākumiem (pēc noteiktas formas). Darba
plāns jāiesniedz datora izdrukā un tam jābūt saskaņotam ar
izglītības iestādes vadītāju.
Izglītības iestādes izziņu par mērķstipendijas pretendentam plānoto
kontaktstundu skaitu nedēļā 2010./2011.m.g.
Prioritāro mācību priekšmetu pedagogu kontaktstundu saraksta veidlapa, kā
arī iesnieguma un darba plāna veidlapas atrodamas www.sza.gov.lv sadaļā Mērķstipendijas
pedagogiem (Dokumentu paraugi).
Papildinformācija:
Ruta
Ančupāne
ruta.ancupane@visc.gov.lv

–

projekta

koordinatora

asistente

t.

67814354,

Brigita
Pauniņa
–
brigita.paunina@visc.gov.lv

projekta

koordinatora

asistente

t.

67814353,

Vadītājs

Pauniņa 67814353

G.Vasiļevskis
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