LATVIJAS REPUBLIKA

NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009115247
„Pagasta namā”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā
tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APSTIPRINĀTS
Ar Naukšēnu novada domes
2017.gada 16.marta sēdes lēmumu
/protokols Nr.3, 1.§/

NOTEIKUMI
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā

Naukšēnu novada vidusskolas izglītojamo un pedagogu apbalvošana
Grozījumi: ar 17.04.2019. novada domes sēdes lēmumu
/ protokols Nr.4, 9.§/
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
15.panta 1. daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta 1.daļas 4.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi par Naukšēnu novada vidusskolas izglītojamo un pedagogu apbalvošanu (turpmāk
– noteikumi) nosaka, kādā mērogā un kā tiek organizēta ikgadējā izglītojamo un pedagogu
apbalvošana par sasniegumiem Valsts izglītības satura centra (turpmāk - VISC) organizēto
starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski
pētniecisko darbu konkursos un citos ar mācību procesu saistītos konkursos un sporta
sacensībās, kā arī nominācijas „Naukšēnu novada pašvaldības stipendija”, „Atspēriena balva”
un „ Zelta liecība” piešķiršana.
/ ar grozījumiem no 17.04.2019./
2. Nominācijas „Naukšēnu novada pašvaldības stipendija” mērķis ir motivēt 10.-12.klašu
izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus.
3. Nominācijas „Atspēriena balva” un “Zelta liecība” mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt
savus mācību sasniegumus.
4. Izslēgts no 17.04.2019.
5. Noteikumi nosaka izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus euro pēc
nodokļu samaksas un finansēšanas avotus.
6. Izglītojamajam par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības
konkursos un sporta sacensībās kopējais naudas balvas lielums nevar pārsniegt 143.00 EUR.
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7. Naudas balvas apmērs pedagogam pirms nodokļu nomaksas nedrīkst pārsniegt viņam
noteiktās mēnešalgas apmēru.
8. Naudas balvas tiek piešķirtas iedalītā budžeta ietvaros. Ja iedalīta budžeta ietvaros
finansējums nav pietiekošs visu naudas balvu izmaksai, tad naudas balvu summas tiek
proporcionāli samazinātas.
9. Naudas balvas izglītojamam par šajos noteikumos minētiem sasniegumiem un Pateicības
rakstu izglītojamā vecākiem pasniedz domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
10. Par izglītojamo disciplīnas pārkāpumiem, neattaisnotiem stundu kavējumiem vai
nepietiekamiem vidējiem vērtējumiem vairākos mācību priekšmetos, saskaņā ar skolas
administrācijas iesniegumu, apbalvojumu (nepasniedz) nepiešķir.
11. Izglītojamo un pedagogu apbalvošana notiek katru gadu svinīgā pasākumā „Naukšēnu
novada vidusskolas lepnums”.
12. Informācija par izglītojamajiem un pedagogiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, tiek ievietota
Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv un publicēta informatīvā
izdevumā „Naukšēnu Novada Vēstis”.
II.
UZDEVUMI
13. Veicināt Naukšēnu novada vidusskolas izglītojamo motivētu, kvalitatīvu un vispusīgu
izglītības apguvi un apgūstot ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos
mācību priekšmetos, interešu izglītības pulciņos un sportā.
14. Palīdzēt apgūt izglītojamajiem zinātniski – pētnieciskā darba prasmes.
15. Veicināt izglītojamo nākamās profesijas apzinātu izvēli.
16. Veidot izglītojamajos prasmi uzstāties, argumentēti aizstāvēt savu viedokli.
17. Motivēt pedagogus izglītojamo mācību sasniegumiem.
18. Stimulēt pedagogus par augstiem darba sasniegumiem skolēnu mācību un audzināšanas
darbā.
III.

IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGU SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

19. Naukšēnu novada vidusskolas izglītojamo un pedagogu sasniegumus vērtē saskaņā ar katra
mācību gada beigās apkopotajiem rezultātiem par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos konkursos, skatēs, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos un sporta sacensībās.
20. Izglītojamo un pedagogu sasniegumus izvērtē pēc rezultātiem:
20.1. mācību priekšmetu olimpiādēs;
20.2 zinātniski pētniecisko darbu konkursos;
20.3. citos ar mācību procesu saistītos konkursos;
20.4. sporta sacensībās;
20.5. interešu izglītības dažāda līmeņa konkursos, skatēs un sacensībās.
21. Noteikumu 20.punktā minēto sasniegumu vērtēšanu līdz kārtējā mācību gada maija trešajai
nedēļai veic Naukšēnu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja,
kura sagatavo atzinumu finanšu komitejai, ievērojot izglītības iestādes administrācijas
iesniegumu, kurā uzskaitīti izglītojamo un pedagogu izcilākie sasniegumi konkrētajā
mācību gadā (pielikums Nr.1).
22. Ja izglītojamais ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos,
sacensībās, naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru
kopsummā. Par vairākiem sasniegumiem vienas olimpiādes, konkursa dažādos līmeņos
(starpnovadu, reģions, valsts) izmaksā tikai augstākajā līmenī paredzēto apbalvojumu.
23. Ja pedagogs ar labiem rezultātiem sagatavojis olimpiādēm, konkursiem, sacensībām
vairākus izglītojamos vai komandas, naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā
noteikto balvu apmēru kopsummā. Par vairākiem sasniegumiem vienas olimpiādes,
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konkursa dažādos līmeņos (starpnovadu, reģions ,valsts) izmaksā tikai augstākajā līmenī
paredzēto apbalvojumu.
24. Pedagogiem, kuru izglītojamiem vienā konkursā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā
ar šo nolikumu var tikt piešķirta naudas balva, to piešķir ne vairāk kā par 3 (trīs)
sasniegumiem.
IV. BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA
25. Balvu fondu veido:
25.1. novada domes piešķirtie budžeta līdzekļi, kuri tiek plānoti ikgadējā novada
izglītības iestādes budžeta tāmē;
25.2. juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi, kuri ieskaitīti pašvaldības
ziedojumu kontā.
26. Apbalvošanas kārtība:
26.1. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs apbalvojamais dalībnieks un
pedagogs saņem naudas balvu par augstāko sasniegumu katrā mācību priekšmetā:
Naudas balva

Vieta starpnovadu

euro

olimpiādē

Vieta olimpiādē
Vidzemē

Atz

Vieta olimpiādē valstī

3.

2.

1.

dalī Atz.
ba

3.

2.

1.

dalī
ba

Atz. 3.

2.

1.

Dalībniekam

15
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40
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50

55

60

65
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100

Pedagogam

30
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55

60
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100

120

130

140

26.2. Par sasniegumiem konkursos apbalvojamais dalībnieks un pedagogs saņem
naudas balvu par augstāko sasniegumu katrā konkursā , ja apbalvo līdz 20% dalībnieku:
Naudas balva

Vieta starpnovadu

euro

konkursā

Vieta konkursā

Vieta konkursā valstī

Vidzemē
Atz. 3.

2.

1.

dalība Atz. 3.

2.

1.

dalība Atz. 3.

2.

1.

Dalībniekam

5
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x
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x
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Pedagogam
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x
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55

26.2.1. Ja konkursā apbalvo vairāk kā 20% no dalībniekiem, naudas balvu uz pusi
samazina
26.2.2.Ja konkursu rīko uzņēmums, kurš konkursa nolikumā paredz arī apbalvošanu
(materiālas balvas, ekskursijas, izstādes), pašvaldība naudas balvas nepiešķir.
26.3. Par komandas darba sasniegumiem tiek piešķirta naudas balva izglītojamo
komandai no 15.00 - 100.00 euro, atkarībā no konkursa sarežģītības, specifikas u.c. Piešķiramās
naudas balvas apjomu iesaka skolas administrācija.
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26.4. Pedagogiem par izglītojamo komandas darba sasniegumiem tiek piešķirta
naudas balva no 15.00 – 60.00 euro atkarībā no konkursa sarežģītības, specifikas u.c.
Piešķiramās naudas balvas apjomu iesaka skolas administrācija.
26.5. Par sasniegumiem sporta sacensībās dalībnieks tiek apbalvots, ar naudas balvu:
Naudas balva

Starpnovadu

Vieta sporta sacensības
Vidzemē

Vieta sporta sacensības valstī

euro
1

4.-6.

3.

2.

1.

4.-6.

3.

2.

1.

Individuāli
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26.6. Pedagogs par izglītojamo sasniegumiem sportā tiek apbalvots ar naudas balvu,
pamatojoties uz skolas administrācijas izvērtējumu un ieteikumu.
26.7. Par sasniegumiem zinātniski pētnieciskajos darbos izglītojamais (vai autoru grupa)
un pedagogs saņem naudas balvu par augstāko sasniegumu:
Naudas balva
euro

Piedalās lasījumos/
atzinība

1. pakāpe Vidzemē/
dalība valstī

Godalgota vieta valstī

Dalībniekam

30

40

50

Pedagogam

30

40

50

26.8. Pedagogs saņem naudas balvu par katra sagatavotā dalībnieka sasniegumiem.
26.9. Ja izglītojamo olimpiādei vai konkursiem gatavojuši vairāki pedagogi, naudas balvas
summu sadala uz pedagogu skaitu daļās. Atzinības rakstu pasniedz katram pedagogam.
26.10. Par kolektīvu sasniegumiem skatēs pedagogs saņem naudas balvu par katra sagatavotā
kolektīva augstākajiem sasniegumiem.
Naudas balva

2. pakāpe

1. pakāpe

laureāts

30

50

60

euro
Pedagogam

26.11. Par labiem mācību darba rezultātiem, sasniegumiem starpnovadu un valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos un citos ar mācību procesu
saistītos konkursos un sporta sacensībās, pamatojoties uz skolas administrācijas izvērtējumu un
ieteikumu, uzsākot mācību gadu (1.septembris), viens 12.klases izglītojamais saņem ceļojošo
portatīvo datoru lietošanai līdz mācību gada beigām.
27. Par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās novada dome
pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.
28. Pēc Naukšēnu novada vidusskolas administrācijas iesnieguma par īpaši izciliem izglītojamā
un pedagoga sasniegumiem, kuri nav minēti šajos noteikumos, Naukšēnu novada dome ir tiesīga
lemt par Naukšēnu novada Pateicības raksta un/vai piemiņas balvas, naudas balvas piešķiršanu.
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V. NOMINĀCIJAS „NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJA”
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
29. . Stipendiju 55.00 EUR piešķir mācību gada beigās diviem 10.-12.klašu izglītojamajiem.
30. Stipendijas pretendentus izvirza klases audzinātāji un izvērtē komisija, kas sastāv no
skolēnu parlamenta pārstāvja, skolas administrācijas un vidusskolas klases audzinātājiem.
31. Komisija iesniedz pašvaldībai lēmumu par stipendijas saņēmējiem. Stipendiātu
kandidatūras apstiprina un stipendiju piešķir Naukšēnu novada pašvaldības dome.
32. Stipendijas piešķiršanas kritēriji:
32.1. vidējā atzīme nav zemāka par 7,6 ballēm;
32.2. piedalīšanās skolas, starpnovadu un valsts olimpiādēs, skolēnu pētniecisko darbu
lasījumos;
32.3. piedalīšanās ārpusstundu nodarbībās – mākslinieciskā pašdarbība, sporta
sacensībās, darbs skolēnu parlamentā u.c.;
32.4. izglītojamiem ir laba darba disciplīna un uzvedība atbilst sabiedrībā pieņemtajām
morāles normām.
VI. NOMINĀCIJAS „ATSPĒRIENA BALVA” PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
33. ”Atspēriena balva” 20.00 EUR apmērā tiek piešķirta mācību gada beigās.
34. “Atspēriena balvas” saņemšanai pretendentus izvirza skolas administrācija.
35. “Atspēriena balvas” piešķir, ja izglītojamā vidējā atzīme paaugstinājusies par divām
ballēm ņemot vērā 1.semestra un 2.semestra vērtējumus, kas augstāki par 4 ballēm.
VII.

/ izslēgta no 17.04.2019./

VIII. NOMINĀCIJAS „ZELTA LIECĪBA” PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
36. Naudas balva 30.00 EUR apmērā tiek piešķirta mācību gada beigās.
37. Nominācijas “Zelta liecība” saņemšanai pretendentus izvirza skolas administrācija.
38. Nomināciju “Zelta liecība” piešķir ja izglītojamā gada vidējā atzīme ir:
38.1. 8, 5 balles vai augstāka 4.-.6 klašu skolēniem;
38.2. 8,0 balles vai augstāka 7.-.12. klašu skolēniem.
IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
39. Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.
40. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada 10.martā domes sēdē
apstiprinātais “Naukšēnu novada pašvaldības stipendijas nolikums” un 2014.gada 16.aprīlī
apstiprinātie “Noteikumi par Naukšēnu novada vidusskolas izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu”.
Domes priekšsēdētājs

NORAKSTS PAREIZS
Naukšēnu novada pašvaldība
Sekretāre
30.04.2019.

/personiskais paraksts/

G.Reliņa
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J.Zuments

1.pielikums
16.03.2017. apstiprinātājiem noteikumiem
“Naukšēnu novada vidusskolas
izglītojamo un pedagogu apbalvošana”

NAUKŠĒNU NOVADA VIDUSSKOLAS
pieteikums
izglītojamo un pedagogu apbalvošanai
Nr.

Izglītojamā vārds,

p.k

uzvārds

Klase

Mācību priekšmets
olimpiāde/konkurss

Vieta
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Naudas balva
( EUR)

Pedagoga vārds,
uzvārds

Naudas balva
( EUR)

Datums
Izglītības iestādes vadītājs

_________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)

7

