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NOLIKUMS 
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2014.gada 27.februārī                                                                                          1 

                                                                                                                           Nr._____________          

                                                                                                                (protokols Nr.22, 12.§) 

VENTSPILS NOVADA  IZGLĪTĪBAS  IESTĀŽU  

 IZGLĪTOJAMO  UN PEDAGOGU APBALVOŠANAS  

NOLIKUMS 

  
                       Izdoti saskaņā ar 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta  pirmās daļas 2.punktu  

un 73.panta pirmās  daļas 6. punktu, 

 Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās  daļas 4. punktu, 

 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41. Panta pirmās daļas 2. punktu 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Ventspils novada izglītības iestāžu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un pedagogu 

apbalvošanas nolikums nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā izglītības iestāžu skolēnu un 

pedagogu apbalvošana par izciliem sasniegumiem novada, starpnovadu, reģiona, valsts un 

starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās. 

2. Nolikums nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus un finansēšanas avotus. 

3. Šī nolikuma mērķis ir veicināt Ventspils novada skolēnu kvalitatīvu zināšanu un prasmju 

apguvi, mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, akcentējot mācību darbības nozīmīgumu 

un motivējot pedagogus papildus darbam ar skolēniem, lai iegūtu augstus sasniegumus 

skolēnu mācību un ārpusstundu darbā, sportā. 

4. Skolēnu un pedagogu apbalvošanas fondu veido novada domes budžeta līdzekļi, kuri tiek 

plānoti ikgadējā novada Izglītības pārvaldes budžeta tāmē. 

 

II SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS  UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA 

 

5. Ventspils novada skolēnu un pedagogu sasniegumus vērtē attiecīgā mācību gada 

noslēgumā. 

6. Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai veic Izglītības pārvalde, saskaņā ar mācību 

gadā apkopotajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, Izglītības un zinātnes 

ministrijas rīkotajos konkursos, skatēs un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 

sacensībās, saskaņojot ar izglītības iestāžu vadītājiem. 
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7. Par sasniegumiem Starptautiskajās olimpiādēs, konkursos, izglītības iestādes vadītājs 

iesniedz Izglītības pārvaldei pamatotu iesniegumu, pievienojot izglītojamā iegūtā diploma 

vai atzinības raksta  apliecinātu kopiju. 

8. Līdz katra mācību gada 15.maijam Izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz rīkojuma 

projektu Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam par skolēnu un pedagogu 

apbalvošanu ar Pateicības rakstu un naudas balvām: 

8.1. Par sasniegumiem valsts, reģiona, starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs naudas 

balva skolēnam un Pateicības raksts skolēna vecākiem. 

 

Skolēnam 
Par sasniegumiem  

valstī  euro 

Par sasniegumiem 

 reģionā euro 

Par sasniegumiem 

 starpnovadā euro 

1.vieta 100,00 70,00 60,00 

2.vieta 70,00 45,00 30,00 

3.vieta 60,00 30,00 15,00 

Atzinība 35,00 15,00 7,00 

 

8.2.Par skolēnu sagatavošanu valsts,  reģiona, starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēm 

naudas balva un Pateicības raksts pedagogam.  

 

Pedagogam 
Par sasniegumiem 

 valstī euro 

Par sasniegumiem  

reģionā euro 

Par sasniegumiem 

 starpnovadā euro 

1.vieta 100,00 70,00 60,00 

2.vieta 70,00 45,00 30,00 

3.vieta 60,00 30,00 15,00 

Atzinība 35,00 15,00  7,00 
 

8.3. Par sasniegumiem valsts un reģiona rīkotajos konkursos, skatēs skolēnam  

individuālajā vērtējumā naudas balva un Pateicības raksts skolēna vecākiem. 
 

 

8.4. Par sasniegumiem valsts rīkotajās sporta komandu sacensībās un kolektīvu konkursos 

komandai vai kolektīvam naudas balva un Pateicības raksts. 
 

Komandai, kolektīvam 

Par sasniegumiem valstī rīkotajos konkursos un skatēs 

euro 

Komandai ( no 3 un vairāk dal.) 1 dalībniekam ( no 2 dal.). 

1.vieta 85,00 30,00 

2.vieta 60,00 25,00 

3.vieta 45,00 20,00 

 

8.5. Naudas balva un Pateicības raksts pedagogam (kolektīva vadītājam) par skolēnu 

sagatavošanu valsts un reģiona rīkotajos  konkursos un skatēs individuālajā un kolektīvu 

vērtējumā. 

Skolēnam 

Par sasniegumiem valstī  

rīkotajos konkursos un skatēs 

 euro 

Par sasniegumiem reģionā 

 rīkotajos konkursos un skatēs 

 euro 

1.vieta 60,00 45,00 

2.vieta 45,00 30,00 

3.vieta 30,00 15,00 
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Pedagogam, kolektīva  

vadītājam. 

Par sasniegumiem valstī 

 rīkotajos konkursos un skatēs 

 euro 

Par sasniegumiem reģionā 

 rīkotajos konkursos un 

 skatēs euro 

1.vieta 60,00 45,00 

2.vieta 45,00 30,00 

3.vieta 30,00 15,00 

 

8.6. Novada labākajam sportistam individuālajā vērtējumā naudas balva un Pateicības raksts 

skolēna vecākiem. 

 

8.7 Naudas balva un Pateicības raksts labākā sportista trenerim par audzēkņu sagatavošanu 

reģiona sacensībām. 

 

 

9. Pedagogiem, kolektīvu vadītājiem, treneriem, kuru audzēkņiem mācību gada laikā ir 

vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar šo nolikumu var tikt piešķirta naudas balva, to 

piešķir ne vairāk kā par 3 sasniegumiem. 

10. Izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas mācību 

priekšmetu olimpiādēs, skatēs un konkursos Ventspils novadā, pasniedz Pateicības rakstu; 

1.vietas ieguvēji tiek uzaicināti Ventspils novada rīkotajā svinīgajā pasākumā. 

11. Par sasniegumu novērtējumu ar naudas balvu Starptautiskā mērogā lemj Ventspils novada 

domes Finanšu komiteja, iedalot papildus finansējumu. 

12. Katrs skolēns un pedagogs tiek apbalvots par katru sasniegto rezultātu vienu reizi. Ja 

skolēns un pedagogs izcīnījis vairākas godalgas, naudas balvas tiek summētas kopā. 
 

III LABĀKO SPORTISTU NOTEIKŠANAS KRITĒRIJI 
 

13. Novada labākos sportistus reģionālajās sacensībās vieglatlētikā nosaka pēc izcīnītās 

augstākās vietas četrās sacensībās ( 1 sacensībās vērtē vienu disciplīnu). Apbalvošanai 

izvirza ne vairāk kā 3 dalībniekus no vienas vecuma grupas („B”„A”grupa), ja ir iegūti 

vismaz 20 punkti.  

 

Vērtēšanas tabula 

 1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta 5.vieta 6.vieta 

Starpnovadu sacensības 8 p. 6 p. 5 p. 3 p. 2 p. 1 p. 

 

 

 

Skolēnam Par sasniegumiem reģiona sporta sacensībās euro 

1.vieta 60,00 

2.vieta 45,00 

3.vieta 30,00 

Skolēnam Par audzēkņu sasniegumiem reģiona sporta sacensībās euro 

1.vieta 45,00 

2.vieta 30,00 

3.vieta 15,00 
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IV NOBEIGUMA JAUTĀJUMS 

 

14. Ventspils novada pašvaldības rīkojums par apbalvošanu tiek publicēts novada pašvaldības 

mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

15. Grozījumus nolikumā apstiprina Ventspils novada dome. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks                             G.MAČTAMS 

 


