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(prot. Nr.11, 3.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Vecumnieku novada Domes 2016.gada 24.augusta lēmumu (prot.Nr.11, 5.§)

Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo apbalvošanas
kārtība
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27.apakšpunktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Vispārējie jautājumi
1.1. Vecumnieku
novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo (turpmāk – skolēnu)
apbalvošanas kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā skolēnu apbalvošana par
izciliem sasniegumiem novada, starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskā mēroga
mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un par izciliem
sasniegumiem mācību darbā.
2. Mērķi un uzdevumi
2.1. Veicināt Vecumnieku novada skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, padziļināti apgūstot mācību
saturu dažādās izglītības jomās, ārpus standarta prasībām.
2.2. Veicināt skolēnu konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību.
2.3. Veidot prasmi uzstāties, veikt pētniecisko darbību, izdarīt secinājumus,argumentēti
aizstāvēt savu viedokli.
2.4. Motivēt skolēnus mērķtiecīgam sevis izglītošanas darbam un līdzatbildības veidošanai
par saviem mācību sasniegumiem.
3. Apbalvošanas kārtība
3.1. Skolēnu izvirzīšanu apbalvošanai veic Izglītības nodaļa, saskaņā ar mācību gadā
apkopotajiem rezultātiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs,
saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju.
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3.2. Līdz katra mācību gada 15. maijam izglītības metodiķe sagatavo un iesniedz rīkojuma
projektu Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam par skolēnu
apbalvošanu par 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. punktos minētajiem sasniegumiem.
3.3. Skolēnu sasniegumu izvērtēšanas kārtība novada, starpnovadu, reģionālajās, valsts
mēroga un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
lasījumos un mācību darbā:
3.3.1. Par izciliem sasniegumiem Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos skolēniem piešķir Pateicības rakstu un naudas balvu
šādā apmērā:
3.3.1.1. par 1. vietu – 300 euro;
3.3.1.2. par 2. vietu – 200 euro;
3.3.1.3. par 3. vietu – 150 euro.
3.3.2. Par izciliem sasniegumiem Eiropas mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos skolēniem piešķir Pateicības rakstu un naudas balvu
šādā apmērā:
3.3.2.1. par 1. vietu – 150 euro;
3.3.2.2. par 2. vietu – 120 euro;
3.3.2.3. par 3. vietu – 100 euro.
3.3.3. Par sasniegumiem olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos skolēnam
pasniedz Diplomu un piešķir naudas balvu šādā apmērā:
Iegūtā vieta

Reģiona mērogā
Starpnovadu
(euro)
mērogā (euro)
30,00
25,00
20,00
1. vieta
25,00
20,00
15,00
2. vieta
20,00
15,00
10,00
3. vieta
15,00
10,00
5,00
Atzinība
Ja izglītojamais piedalās valsts olimpiādē vai atklātajā valsts olimpiādē, bet neiegūst
godalgotās vietas, piešķir 10,00 euro naudas balvu un pateicību.
(Grozīts ar Vecumnieku novada Domes 2016.gada 24.augusta lēmumu)
Valsts mērogā

(euro)

3.3.4. Par izciliem sasniegumiem mācību darbā 7.-9.klašu skolēniem, ja gada vidējā
atzīme ir ne mazāka par 8,50 ballēm, un aktīvu līdzdalību izglītības iestādes,
novada sabiedriskajā dzīvē skolēns saņem pateicības rakstu un naudas balvu šādā
apmērā:
3.3.4.1. ja vidējā atzīme ir robežās no 8,50 līdz 8,99 – 50 euro;
3.3.4.2. ja vidējā atzīme ir robežās no 9,00 līdz 9,49 – 70 euro;
3.3.4.3. ja vidējā atzīme ir robežās no 9,50 līdz 10,00 – 100 euro.
(Grozīts ar Vecumnieku novada Domes 2016.gada 24.augusta lēmumu)
3.3.5. Par izciliem sasniegumiem mācību darbā 10.-12.klašu skolēniem, ja gada vidējā
atzīme ir ne mazāka par 8,50 ballēm un aktīvu līdzdalību izglītības iestādes,
novada sabiedriskajā dzīvē skolēns saņem pateicības rakstu un naudas balvu šādā
apmērā:
3.3.5.1. ja vidējā atzīme ir robežās no 8,50 līdz 8,99 – 100 euro;
3.3.5.2. ja vidējā atzīme ir robežās no 9,00 līdz 9,49 – 120 euro;
3.3.5.3. ja vidējā atzīme ir robežās no 9,50 līdz 10,00 – 150 euro.
(Grozīts ar Vecumnieku novada Domes 2016.gada 24.augusta lēmumu)
3.4. Šī nolikuma 3.3.4. un 3.3.5.punktos noteikto apbalvojumu var saņemt, ja skolēnam
nevienā no mācību priekšmetiem nav nepietiekams vērtējums.
3.5. Šī nolikuma 3.3.4. un 3.3.5.punktos minētie sasniegumi tiek vērtēti Vecumnieku novada
vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolēnu vidū ik gadu attiecīgā mācību gada
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noslēgumā, iesniedzot skolā izvērtētu skolēnu sarakstu izglītības metodiķei 3 dienas
pirms mācību gada beigām.
3.6. Finansējumus naudas balvu izmaksai tiek plānots Izglītības nodaļas budžetā.
3.7. Par naudas balvu piešķiršanu par citiem īpašiem sasniegumiem starptautiskā mērogā lemj
Vecumnieku novada Dome.
3.8. Katrs skolēns tiek apbalvots par katru sasniegto rezultātu, t.i., ja skolēns izcīnījis vairākas
godalgas, naudas balvas tiek summētas.
3.9. Skolēnu apbalvošana par 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. punktos minētajiem sasniegumiem notiek
katra mācību gada beigās – svinīgā pasākumā maija mēnesī.
3.10. Skolēnu apbalvošana par 3.3.4., 3.3.5. punktos minētajiem sasniegumiem notiek katra
mācību gada pēdējā dienā attiecīgajā skolā.
4. Rezultātu publiskošana
4.1. Informācija par skolēniem, kuri saņēmuši apbalvojumus, tiek ievietota Vecumnieku
novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv un informatīvajā izdevumā
„Vecumnieku Novada Ziņas”.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

R. Melgailis
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