
Ar domes Atzinības rakstiem apbalvoti: 

PII Pienenīte vadītājas 

vietniece izglītības jomā 

Lilija Krumpāne par pārmaiņu un inovāciju 

kultūras ieviešanu iestādē 

Krāslavas pamatskolas 

skolotāja 

Zigrīda Beinaroviča par skolēnu motivēšanu mācību 

procesā un augstiem 

sasniegumiem Latgales reģiona 

matemātikas olimpiādē 

Krāslavas Sporta skolas 

trenere 

Inna Radēviča par ilggadēju, radošu un 

inovatīvu pedagoģisko darbu 

profesionālajā ievirzē sportā 

Varavīksnes vidusskolas 

skolotāja 

Jekaterina  

Aleksejeva 

par profesionālu meistarību, 

radošu darbu ar skolēniem un 

ieguldījumu skolas vēstures 

krātuves izveidē 

BJC direktore Rita Vekšina 

 

par ilglaicīgu un nozīmīgu 

profesionālo ieguldījumu 

krāslavas bērnu un jauniešu 

centra darbā un interešu 

izglītības attīstībā krāslavas 

novadā 

Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas skolotāja 

Ligija Kolosovska par godprātīgu, atbildīgu darbu, 

motivējot skolēnus vadīt savu 

mācīšanos angļu valodas 

apguvē 

Izvaltas pamatskolas 

skolotāja 

Irēna Delvere par radošu un pašaizliedzīgu 

darbu ārpusklases pasākumu 

organizēšanā un sadarbību ar 

vecākiem 

PII Pīlādzītis pirmsskolas 

izglītības skolotāja   

Nadežda Isakova par vispusīgu profesionālismu 

un darba kvalitāti jaunākā 

pirmsskolas vecuma bērnu 

izglītošanā 

Krāslavas Mākslas skolas 

skolotāja 

Olga Pauliņa par radošu un inovatīvu 

pedagoģisko darbu 

profesionālajā ievirzē mākslas 

jomā 

 Ar Izglītības pārvaldes Atzinības rakstiem apbalvoti: 

PII Pienenīte skolotājs 

logopēds 

Ingrīda Škagale par jaunās pieejas īstenošanu 

logopēdiskajā darbā. 

Krāslavas pamatskolas 

skolotāja 

Daiga Kušnire  par inovāciju ieviešanu skolā un 

sasniegumiem Valsts mēroga 

robotikas sacensībās „Siguldas 

kauss 2019”. 

Varavīksnes vidusskolas 

skolotāja 

Vija Kavševičua par ilggadēju, profesionālu un 

radošu pedagoģisko darbu, 

vadot sākumskolas skolotāju 

metodisko komisiju. 

Indras pamatskolas 

skolotāja 

Ruta Andrukoviča par darba prieku, degsmi un 

krietno ieguldījumu skolēnu 

radošo spēju attīstīšanā un 

piederības sajūtas savai valstij 

veidošanā.  



Robežnieku pamatskolas 

sporta skolotājs 

Žans Bunto par mūsdienīgu un kvalitatīvu 

izglītības darba organizēšanu 

sporta jomā. 

Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas skolotāja 

Līvija Malahovska par mērķtiecīgu, neatlaidīgu 

darbu, ieinteresējot un 

sagatavojot skolēnus 

olimpiādēm, eksāmeniem, 

iedvesmojot zinātniskajā 

pētniecībā un mazpulku 

projektos. 

Krāslavas Mūzikas skolas 

klavierspēles skolotāja 

Lilita Ivanova Par nozīmīgu ieguldījumu 

bērnu un jauniešu muzikālajā 

izglītošanā 

PII Pīlādzītis mūzikas 

skolotāja  

Marija Gasperoviča par pedagoģisko meistarību 

izglītojamo muzikālo lietpratību 

veicināšanā kultūrvidē 

Krāslavas Gr. Plāteru v.n. 

Poļu pamatskolas skolotāja 

Ioanna Szostak par skolas tēla popularizēšanu, 

poļu tautas tradīciju un kultūras 

kopšanu 
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