Piešķirtas „Ekselences balvas” dabaszinātņu un
matemātikas skolotājiem
25. februārī notika „Ekselences balvas” piešķiršana dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem.
Pasākumu organizēja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības
satura centru un LU Fondu. „Ekselences balvu” bioloģijā saņēma Liene Sabule (Jelgavas Valsts
ģimnāzija), fizikā – Modris Šāvējs (Mārupes vidusskola), ķīmijā – Pāvels Pestovs (Rīgas 72. vidusskola),
matemātikā – Ilze Gaņina (A. Upīša Skrīveru vidusskola).
Pretendentus „Ekselences balvai” izvirzīja skolu vadība, vecāku un skolēnu organizācijas, skolotāju
asociācijas un pašvaldības. Pretendentu atlase notika divās kārtās. Fināla kārtā 20 Latvijas
inovatīvākie bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji demonstrēja savu meistarību, vadot
mācību stundas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, vērtējot savu kolēģu veikumu un analizējot
dažādas mācību situācijas.

„Ekselences balvas” pretendenti bioloģijā: Mihails Basmanovs (Rīgas Anniņmuižas vidusskola),
Sandra Gromska (Rīgas Kultūru vidusskola), Nadežda Maļiņina (Šimona Dubnova Rīgas Ebreju
vidusskola), Liene Sabule (Jelgavas Valsts ģimnāzija), Ina Slavinska (Siguldas 1.pamatskola), Guna
Taube (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija).
„Ekselences balvas” pretendenti fizikā: Jana Andersone (Ventspils 4.vidusskola), Ilva Cinīte (Rīgas
Valsts 2.ģimnāzija), Marija Deigele (Madonas pilsētas 1.vidusskola), Olga Ozoliņa (Ventspils
6.vidusskola), Modris Šāvējs (Mārupes vidusskola).

„Ekselences balvas” pretendenti ķīmijā: Irina Halatina (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs), Pāvels
Pestovs (Rīgas 72.vidusskola), Līga Silauniece (Gulbenes novada valsts ģimnāzija), Imants Tučs
(Maltas vidusskola).
„Ekselences balvas” pretendenti matemātikā: Ilze Gaņina (A. Upīša Skrīveru vidusskola), Jolanta
Klamere (J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola), Gunita Pugeja (Balvu pamatskola), Linda Saukuma
(Rīgas Imantas vidusskola), Tatjana Strigaļova (Rīgas Valsts 2.ģimnāzija).
Balva tika piešķirta, izvērtējot pretendentu sniegumu, atbilstoši ekspertu izstrādātajiem kritērijiem.
Kopvērtējumā tika iekļauts arī skolēnu vērtējums par skolotāja vadīto mācību stundu.
„Ekselences balvu” finansēja Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas
Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums SIA
"Metrum" un AS „Latvijas valsts meži”. Visi 20 finālisti saņēma izglītības uzņēmuma „Lielvārds”
Digitālās bibliotēkas abonementu un uzaicinājumu dalībai pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides A programmā “Pirmie soļi, lai mobilā ierīce kļūtu par palīgu mācībās”, kā arī sveicienus no
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra.

Apbalvošanas ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā visus dalībniekus uzrunāja Valsts
prezidents Andris Bērziņš, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, LU rektors Mārcis Auziņš un
balvas mecenāti. Pasākuma dalībniekus iepriecināja arī LU Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais
koris „Aura”.
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