NOLIKUMS Nr. 5/2022
Siguldā
APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa lēmumu
(prot. Nr.8, 71. §)
Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu un skolotāju apbalvošanai
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un zinātniski
pētniecisko darbu skatē
I.
Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek apbalvoti Siguldas novada
izglītības iestāžu audzēkņi – laureāti mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu skatē, konkursos un sacensībās (turpmāk – Konkursi) un to skolotāji.
2. Konkursu laureātu apbalvošanas mērķis ir motivēt skolēnus mērķtiecīgai izaugsmei, radošo
spēju attīstībai, prasmju un iemaņu vispusīgai pārbaudei, padziļinātu zināšanu ieguvei
interešu izglītībā, – piedaloties novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs, skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu skatē, konkursos un sacensībās; motivēt skolotājus papildu
darbam ar skolēniem.
Konkursu laureātu un skolotāju apbalvošanas juridiskais un finansiālais
pamatojums
Konkursu laureātu un skolotāju apbalvošanai finansējumu Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvalde plāno un apstiprina Siguldas novada pašvaldības kārtējā gada budžetā.
Finansējums Konkursa laureātu un skolotāju apbalvošanai tiek noteikts apstiprinātā budžeta
ietvaros un pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka
izglītības, kultūras un sporta jautājumos izdotu rīkojumu, kura pielikumā ir norādīts ar
naudas balvām apbalvojamo laureātu saraksts, skolēniem – iesniegumi, kuros norādīts
bankas konta numurs uz kuru pārskaitāma naudas balva.
Ja skolēnu Konkursam ir sagatavojuši vairāki skolotāji, piešķirtās naudas balvas summu
sadala uz pedagogu skaitu.
Ja skolotājs ir sagatavojis vairāku Konkursu laureātus, tad par katru nākamo skolēnu tiek
piešķirta naudas balva 25 EUR (divdesmit pieci euro).
Koncertmeistaram var tikt piešķirta 40 EUR (četrdesmit euro) naudas balva par skolēnu
sagatavošanu Konkursiem, – ja koncertmeistars ir sagatavojis vairākus Konkursu laureātus,
tad par katru nākamo skolēnu tiek piešķirta naudas balva 10 EUR (desmit euro).
Ja skolēns ir laureāts vairākos Konkursos, naudas balvu apmēru summē un izmaksā
nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā.
Ja finansējums nav pietiekams visu naudas balvu izmaksai, tad Izglītības pārvalde sagatavo
pieprasījumu par papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejai apstiprināšanai pašvaldības domē.
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10. Skolotājam kopējās kalendārajā gadā izmaksātās prēmijas un naudas balvas nedrīkst
pārsniegt 175 procentus no skolotāja mēneša darba algas.
III.
Laureātu noteikšanas kārtība
11. Laureāti tiek noteikti šādos Konkursos:
11.1. Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) noteiktajās mācību priekšmetu
olimpiādēs, kuras organizē Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) un
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē, kura notiek 3 posmos: skolā, novadā
(novadu apvienībā) vai reģionā un valstī;
11.2. Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – LNKC), valstī
atzīto sporta veidu federāciju organizētajās valsts un starptautiska līmeņa sacensībās;
valsts nozīmes sporta sacensībās; IZM noteiktajos konkursos: valsts posma laureātus;
starptautiskās olimpiādēs, konkursos, skatēs, uz kurām tiek izvirzīti 3 valsts posma
laureāti.
12. Konkursu rezultātus saskaņā ar izglītības iestāžu iesniegto informāciju (1.pielikumu)
apkopo Izglītības pārvaldes Izglītības metodiķis.
IV. Apbalvošanas kārtība
13. Ar Izglītības pārvaldes diplomu un piemiņas balvu apbalvo:
13.1.
skolēnus un viņu skolotājus, kuri 2. posma/kārtas olimpiādēs ieguvuši
1., 2. un 3.vietu;
13.2.
skolēnus un viņu skolotājus, kuri 2. posma/kārtas interešu izglītības
konkursos un skatēs vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu reģionālajos
konkursos vai sacensībās ir ieguvuši 1., 2. un 3. vietu.
14. Izglītības pārvalde sagatavo diplomus un piemiņas balvas un nodod izglītības iestādēm līdz
kārtējā mācību gada beigām. Izglītības iestādes organizē apbalvošanu mācību gada
noslēgumā to noteiktajā kārtībā.
15. Noteikumu 11.punktā noteikto Konkursu laureātus un skolotājus apbalvo ar Siguldas
novada pašvaldības pateicību un naudas balvu (2.pielikums). Šo Konkursu laureātu un
skolotāju apbalvošana notiek kārtējā mācību gada noslēgumā organizētā pasākumā –
Laureātu svētkos, uz kuriem tiek aicināti arī laureātu vecāki.
V. Noslēguma jautājumi
16. Par īpašiem nopelniem gan skolēnus, gan skolotājus Izglītības pārvaldei ir tiesības izvirzīt
apbalvošanai ar Siguldas novada pašvaldības Atzinību.
17. Laureātu svētki tiek organizēti, sadarbojoties Izglītības pārvaldei, Siguldas novada
pašvaldības aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra” un Siguldas novada Kultūras centram.
18. Valstī noteiktas ārkārtējās situācijas gadījumā vai gadījumos, kad normatīvie akti neatļauj
publisku pasākumu organizēšanu vai tiem ir noteikti ierobežojumi, Siguldas novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos var pieņemt
lēmumu attiecīgajā kalendārajā gadā mainīt Laureātu svētku norises laiku, organizējot tos
nākamā mācību gada sākumā.
Priekšsēdētājs
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Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 14.aprīļa nolikumam Nr. 5/2022
“Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu un skolotāju apbalvošanai par
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu skatē”
Izglītības iestāde____________________________
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k.

Konkursa nosaukums

Norises Iegūtā
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