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(protokols Nr.5, punkts 21.)

PREIĻU NOVADA
izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta
3. daļas 27.apakšpunktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu
un 73. panta 1. daļas 6. punktu
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta1. daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā Preiļu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un
pedagogu apbalvošana par izciliem sasniegumiem novada, starpnovadu, reģiona, valsts un
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās un
izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.
2. MĒRĶI UN UZDEVUMI
2.1. Veicināt Preiļu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpus
mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, interešu izglītības
pulciņos un sportā.
2.2. Apzināt vispārizglītojošo skolu skolēnus ar augstākiem sasniegumiem mācību darbā, interešu
izglītībā un sportā.
2.3. Izteikt atzinību pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagoģiskajiem
darbiniekiem par aizvadītā mācību gada sasniegumiem gan mūsu valstī, gan ārzemēs:
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2.3.1. reģiona, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs,
2.3.2. zinātniski pētniecisko darbu lasījumos,
2.3.3. interešu izglītības dažāda līmeņa konkursos, skatēs un sacensībās
2.3.4. sporta sacensībās.
2.4. Motivēt skolēnus zināšanu apguvei, popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un lietderīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas.
3. SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izglītojamo un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai veic Preiļu novada Izglītības pārvalde
(turpmāk tekstā IP) , sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru, Preiļu mūzikas un
mākslas skolu un Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolu, pamatojoties uz sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas un Latvijas skolu Sporta federācijas rīkotajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās un
izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.
3.2. Līdz katra mācību gada 15. maijam Izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu
Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam par skolēnu un pedagogu apbalvošanu ar
naudas balvām.
3.3. Preiļu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumus vērtē ik gadu attiecīgā mācību gada
noslēgumā.
4. PRETENDENTU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA MĀCĪBU DARBĀ
4.1. Pretendenti ir mācību priekšmetu valsts olimpiāžu un konkursu dalībnieki, kuriem 2.kārtu
organizēja Preiļu novada Izglītības pārvalde.
4.2. Apbalvošana notiek pēc IZM rīkojumu “Par Valsts olimpiāžu un mācību priekšmetu konkursu
rezultātiem” un pēc valsts konkursu diplomu saņemšanas.
4.3. Apbalvot skolēnus un skolotājus par godalgotu vietu iegūšanu valsts olimpiādēs (3.posmā)/
reģionālajās ( nav valsts posma)
Iegūtā vieta

Prēmija skolēnam Euro

Prēmija skolotājam Euro

1.v.

200/100

100/50

2.v

150/75

75/35

3.v.

100/50

50/25

Atz.

75/35

40/20

2(5)

4.4. Izglītojamo ZPD izstrādē un aizstāvēšanā valstī/ reģionā
Iegūtā vieta

Prēmija skolēniem Euro

Prēmija skolotājam Euro

1.v.-1.pak. diploms.

100/50

50/25

2.v- 2.pak. diploms

80/40

40/20

3.v.

60/30

30/15

Atzinība

40/20

10

4.5. Piešķirt veicināšanas balvas 30 euro apmērā 3.posma olimpiāžu dalībniekiem, kuri neieguva
godalgotas vietas valstī, skolotājiem, kuri gatavoja audzēkņus valsts olimpiādei 20 Euro,
reģionālo olimpiāžu dalībniekiem 15 euro.
4.6. Skolēna un skolotāja naudas balvas par vairākām iegūtām vietām nolikuma 4.3. un 4.4. punktā
summējas. Ja skolēnu olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei ir gatavojuši
vairāki skolotāji, iegūtās naudas balvas summas sadala uz skolotāju skaitu.
4.7. Piešķirt naudas balvas par godalgotu vietu iegūšanu otrā posma ( Preiļu, Aglonas, Vārkavas un
Riebiņu starpnovadu) olimpiādēs, izņemot nolikuma 4.3. līdz.4.5.punktā prēmētos
Iegūtā vieta

Naudas balvas vērtība Euro

1.v.

20

2.v.

15

3.v.

10

Atz.

5

4.8. Izteikt IP Pateicību pedagogiem par rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu starpnovadu (1.-3.v.) un
valsts olimpiādēm.
5. PRETENDENTU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES (mūzikas un mākslas) IZGLĪTĪBĀ.
5.1. Naudas balvas (atzinības rakstu, pateicības) piešķir pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem
5.1.1. Par sasniegumiem Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas noteiktajās interešu izglītības un profesionālās ievirzes
aktivitātēs Latgales, valsts un starptautiskajā mērogā par kārtējo mācību gadu;
5.1.2. Par sasniegumiem Latvijas krievu skolu asociācijas (LAŠOR) organizētajā „Tatjanas
dienas” radošo darbu konkursā.
5.2. Ja audzēknis ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādos konkursos, skatēs, naudas balvas
summējas.
5.3. Prēmijas pedagogiem (15-100 Euro apmērā) piešķirt, ņemot vērā apbalvoto audzēkņu
(kolektīvu)skaitu
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5.4. Prēmēt valsts posma dalībniekus
5.4.1. Individuālajos konkursos
Iegūtā vieta

Prēmija audzēknim Euro

I pak. diploms- 1.v.

40-60

I pak. diploms- 2.v.

30-50

I pak. diploms- 3.v.

20-40

I pak. diploms- Atz.

15-30

I pak. diploms-

15-20

5.4.2. Kolektīvus atkarībā no dalībnieku skaita un iegūtās vietas 30-300 euro apmērā.
5.5. Prēmēt Latgales posma (nav valsts posma) dalībniekus:
5.5.1. Individuālajos konkursos
Iegūtā vieta

Prēmija audzēknim Euro

I pak. diploms- 1.v.

40-50

I pak. diploms- 2.v.

30-40

I pak. diploms- 3.v.

20-30

I pak. diploms- Atz.

15-20

5.5.2. Kolektīvus atkarībā no dalībnieku skaita un iegūtās vietas 20-150 euro apmērā.
5.6. Izteikt IP Pateicību pedagogiem par rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu interešu izglītības dažāda
līmeņa sacensībām, konkursiem, skatēm.
6. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA SKOLU SPORTA UN
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES (sporta) IZGLĪTĪBĀ
6.1. Naudas balvas (atzinības rakstu, pateicības) piešķir pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem par sasniegumiem Latvijas skolu sporta
federācijas rīkotājos sacensībās ( turpmāk LSSF), Vasaras un ziemas jauniešu un skolēnu
olimpiādēs, Latvijas finālsporta spēlēs „Lāses” kausa izcīņā.
6.2. Prēmēt valsts posmā
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6.2.1. Individuālajās sacensības
Iegūtā vieta

Prēmija audzēknim Euro

Prēmija skolotājam Euro

1.v.

100

50

2.v

80

40

3.v.

60

30

6.2.2. Komandu atkarībā no dalībnieku skaita un iegūtās vietas 30-300 euro apmērā.
6.3. Prēmēt Latgales posmā (nav valsts posma)
6.3.1. Individuālajās sacensībās
Iegūtā vieta

Prēmija skolēnam Euro

Prēmija skolotājam Euro

1.v.

30

15

2.v

25

15

3.v.

20

10

6.3.2. Kolektīvus atkarībā no dalībnieku skaita un iegūtās vietas 20-150 euro apmērā.
6.4. Prēmijas pedagogiem (15-100 Euro apmērā) piešķirt, ņemot vērā apbalvoto audzēkņu (komandu)
kaitu.
7. CITI BŪTISKI JAUTĀJUMI
7.1. Par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautiskā mērogā lemj PREIĻU novada dome.
7.2. Naudas balvas tiek piešķirtas apstiprinātā ikgadējā balvu fonda ietvaros. Ņemot vērā attiecību
starp balvu fonda apmēru un apbalvojamo skaitu visas izmaksājamās balvas summas var tikt
attiecīgi proporcionāli mainītas.
7.3. Prēmijas kolektīviem un komandām tiek ieskaitītas attiecīgo iestāžu budžetos un par to
izlietojumu lemj iestāde.
7.4. Izglītojamo un pedagogu apbalvošana notiek katra mācību gada noslēgumā.
Vadītājs

A.Zagorskis
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