1. pielikums
Baldones novada domes
2019.gada 29.oktobra
sēdes lēmumam Nr. 5 (prot. Nr. 13)

Baldones novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu
Izglītības likuma 17. panta 3. daļas 27.apakšpunktu
MK noteikumi Nr. 445
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami izglītības iestāžu 1. – 12.klašu izglītojamo
(turpmāk – skolēnu) un pedagogu sasniegumi un tiek organizēta apbalvošana par izciliem
sasniegumiem starptautiskajās un mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos, profesionālās ievirzes un interešu izglītības skatēs, konkursos un sporta
sacensībās.
2. Nolikums nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus un finansēšanas avotus.
3. Šī nolikuma mērķis ir:
3.1. veicināt Baldones novada skolēnu kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, mērķtiecīgu
izaugsmi un konkurētspēju, uzsverot mācību nozīmīgumu;
3.2. motivēt pedagogus papildus darbam ar skolēniem, lai iegūtu augstus sasniegumus skolēnu
mācību un ārpusstundu darbā;
3.3. apzināt vispārizglītojošo skolu skolēnus ar augstākiem sasniegumiem mācībās, interešu
izglītībā un sportā;
3.4. motivēt skolēnus zināšanu apguvei, popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un lietderīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
4. Skolēnu un pedagogu balvu fondu veido:
4.1. novada domes budžeta līdzekļi ikgadējā novada izglītības vadības budžeta ietvaros;
4.2. juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi.
II. SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA
5. Baldones novada skolēnu un pedagogu sasniegumus vērtē attiecīgā mācību gada noslēgumā.
6. Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska mēroga
olimpiādēs, konkursos, sacensībās veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji uzreiz pēc rezultātu
saņemšanas, iesniedzot pamatotu pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai un dome pieņem
atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.
7. Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai atbilstoši šim nolikumam veic pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāji līdz kārtēja gada 1. maijam, iesniedzot pašvaldībai noteiktas formas
pamatotu pieteikumu apbalvojumu piešķiršanai (1.pielikums). Pieteikumam pielikumā pievieno
diplomu vai citu sasniegumu apliecinošu dokumentu kopijas.

8. Ar Baldones novada domes Pateicību, Goda diplomu ar vai bez naudas balvas apstiprinātā
budžeta ietvaros var tikt apbalvoti arī citi augsti šajā nolikumā neparedzēti skolēnu un pedagogu
sasniegumi valsts un starptautiskajā mērogā, par ko lēmumu pieņem Izglītības, kultūras un sporta
komiteja, balstoties uz izglītības iestādes vadītāja pamatotu līdz kārtēja gada 1.maijam iesniegtu
pieteikumu.
9. Izglītības iestāžu pieteikumu izvērtēšanu līdz kārtējā gada 10.maijam veic Baldones novada
pašvaldības priekšsēdētāja izveidota komisija (turpmāk - Komisija).
10. Par rezultātiem, kas nav bijuši zināmi līdz kārtējā gada 1.maijam, izglītības iestāžu vadītāji var
iesniegt papildus pieteikumu atbilstoši šī nolikuma 7.punktam līdz kārtējā gada 15.maijam un
komisija nekavējoties veic izvērtēšanu.
11. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās,
naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā.
12. Ja skolēns ir nesekmīgs, regulāri neattaisnoti kavē mācības, ir vairākkārtēji uzvedības
pārkāpumi skolā vai ir izdarījis likumpārkāpumu, Goda diplomu un naudas balvu nepiešķir.
13. Ja skolēnu olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei, konkursam, sacensībām ir
gatavojuši vairāki pedagogi, iegūtās naudas balvas summu sadala starp šiem skolotājiem.
14. Ja pedagogs ar labiem rezultātiem sagatavojis olimpiādēm, konkursiem, sacensībām vairākus
skolēnus vai kolektīvus, naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu
apmēru kopsummā.
15. Personīgos ielūgumus uz svinīgo pieņemšanu pie Baldones novada domes priekšsēdētāja,
pamatojoties uz komisijas lēmumiem sagatavo Domes lietvede un nosūta (vai nogādā attiecīgā
izglītības iestādē) apbalvojamajiem.
16. Naudas balvas tiek piešķirtas novada domes paredzētā budžeta ietvaros. Ja iedalītā budžeta
ietvaros finansējums nav pietiekošs visu naudas balvu izmaksai, tad naudas balvu summas tiek
proporcionāli samazinātas, izņemot 20.punktā noteikto.
17. Galīgo lēmumu par naudas balvu apmēriem komisija pieņem līdz kārtējā gada 15.maijam un
līdz 20.maijam komisijas priekšsēdētājs sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Baldones
novada domes priekšsēdētājam par skolēnu un pedagogu apbalvošanu ar goda diplomiem,
naudas balvām un pateicībām.
18. Balvu pasniegšana notiek ikgadējā svinīgā pasākumā, ko rīko Baldones novada domes
priekšsēdētājs Mercendarbes muižā kārtējā gada maija pēdējā nedēļā.
19. Informācija par skolēniem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievietojama Baldones novada
pašvaldības mājas lapā, saskaņojot ar vecākiem, kā arī publicējama informatīvajā ziņojumā
„Baldones ziņas”.
III. APBALVOŠANA PAR SASNIEGUMIEM MĀCĪBĀS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS
20. Par panākumiem Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un starptautiskajās
olimpiādēs katram skolēnam piešķir goda diplomu un naudas balvu:
20.1. par pirmās pakāpes diplomu valstī – līdz 150 EUR;
20.2. par otrās pakāpes diplomu valstī līdz 100 EUR;
20.3. par trešās pakāpes diplomu valstī – līdz 80 EUR;
20.4. par izvirzīšanu no Pierīgas reģiona un piedalīšanos valsts lasījumos – līdz 50 EUR

21. Par individuāliem panākumiem Valsts izglītības satura centra (turpmāk VISC) organizētajās
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs, katram skolēnam piešķir goda
diplomu un naudas balvu:
21.1. par 1.vietu – līdz 100 EUR;
21.2. par 2.vietu – līdz 80 EUR;
21.3. par 3.vietu – līdz 60 EUR;
21.4. par atzinību – līdz 40 EUR.
IV. APBALVOŠANA PAR SASNIEGUMIEM PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KONKURSOS (MŪZIKA, MĀKSLA)
22. Par individuāliem panākumiem profesionālās ievirzes izglītības valsts un starptautiskajos
konkursos katram skolēnam piešķir goda diplomu un naudas balvu:
22.1. par 1.vietu vai vietu, kas pielīdzināta zelta medaļai vai galveno balvu– līdz 100 EUR;
22.2. par 2.vietu – līdz 80 EUR;
22.3. par 3.vietu – līdz 60 EUR;
22.4. par atzinību (Vai “Selected prize” mākslas konkursos) – līdz 40 EUR.
23. Par panākumiem mākslas starptautiskajos konkursos, kuros piedalās vairāk kā 1000
dalībnieku, piešķir goda diplomu un naudas balvu, 22.4. punktā minētajā apmērā;
24. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās vai
sporta disciplīnās, naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru
kopsummā.
V. PEDAGOGU APBALVOŠANA
25. Pedagogiem, kuru skolēni individuāli guvuši panākumus starptautiskajās, VISC organizēto
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās un komandu olimpiādēs, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos, valsts, reģionālo profesionālās ievirzes izglītības konkursos, valsts
interešu izglītības konkursos, piešķir goda diplomu un naudas balvu skolēna naudas balvas
apmērā.
26. Pedagogiem, kuru skolēnu kolektīvi guvuši panākumus kolektīvu konkursos valsts līmenī
piešķir goda diplomu un naudas balvu :
26.1. par 1.vietu – līdz 80 EUR;
26.2. par 2.vietu – līdz 60 EUR;
26.3. par 3.vietu – līdz 40 EUR.
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Apliecinu, ka apbalvošanai izvirzītie skolēni 20___./20___. mācību gadā ir sekmīgi, viņiem nav
regulāru, neattaisnotu kavējumu un disciplīnas pārkāpumu, viņi nav veikuši likumpārkāpumu.

Datums

Iestādes vadītāja paraksts

