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APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2014.gada 16.aprīļa sēdē  

 (prot.Nr.4;4#) 

 

 

NOLIKUMS 
Viesītes novada Viesītē 

 

,,Par  naudas balvu piešķiršanu  Viesītes novada vispārizglītojošo skolu  

(Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa 

„Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai” 

 

Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Viesītes novada vispārizglītojošo 

skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un skolotājiem par 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konkursos un skolu konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai. 

 

1. Naudas balvas Viesītes novada izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem piešķir 

šim nolūkam pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējuma apjomā (balvu 

fonds). 

 

2. Vispārizglītojošo skolu  skolēniem balvas piešķir par panākumiem valsts, 

reģiona un starpnovadu mācību olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konkursos  (turpmāk SZPD) un sporta sacensībās šādos 

apmēros: 

 

Sasniegtais 

rezultāts 

Balvas apmērs (EUR) 

Starpnovadu mērogā 

Olimpiādes, konkursi 

 

Reģionālā mērogā 

Olimpiādes, konkursi, 

SZPD 

Valsts mērogā 

Olimpiādes, 

konkursi, SZPD  

1. vieta EUR 30.00 EUR 35.00 EUR 70.00 

2.vieta EUR 20.00 EUR 30.00 EUR 55.00 

3.vieta EUR 15.00 EUR 20.00 EUR 40.00 

Par atzinību Atzinības raksts EUR 15.00 EUR 30.00 

 

3. Par  vairākiem sasniegumiem naudas balvas dažādu mācību priekšmetu 

olimpiādēs tiek summētas (katram apbalvojamajam atsevišķi), bet balvas 

kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās algas apmēru. 
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4. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu  un  skolēnu 

sasniegumiem tiek piešķirtas šādos apmēros: 

 

Sasniegtais 

rezultāts 

Balvas apmērs (EUR) 

Starpnovadu mērogā 

Olimpiādes, konkursi 

 

Reģionālā mērogā 

Olimpiādes, konkursi, 

SZPD 

Valsts mērogā 

Olimpiādes, 

konkursi, SZPD  

1. vieta EUR 30.00 EUR 35.00 EUR 70.00 

2.vieta EUR 20.00 EUR 30.00 EUR 55.00 

3.vieta EUR 15.00 EUR 20.00 EUR 40.00 

Par atzinību Atzinības raksts EUR 15.00 EUR 30.00 

 

 

5. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas, 

naudas  balvas tiek summētas, bet tās apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto 

minimālās algas apmēru. 

6. Par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautiska mēroga mācību 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, novada dome lemj atsevišķi, nosakot 

summu  ikgadējā budžeta ietvaros. 

 

7. Vispārizglītojošo skolu klasēm, kuras, atbilstoši skolas pieņemtajam nolikumam, 

ieguvušas nosaukumu „Labākā klase” starp klašu grupām, tiek piešķirta  balva 

vienas dienas  ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus: 

7.1. Viesītes vidusskolā 

1. - 4. klase - EUR 280.00 ( viena  klase) 

5.- 9. klase -  EUR 280.00 ( viena  klase) 

10. - 12. klase – EUR 350.00 (  viena klase) 

7.2 Rites pamatskolā 

4. -9. klase EUR 350 ( viena klase) 

8. Sporta sacensību 1.vietas ieguvējiem (komandu un individuāli) tiek piešķirt 1 

dienas ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus EUR 280,00 

9. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu konkursu 1.pakāpes ieguvējiem tiek 

piešķirta 1 dienas ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus: EUR 280.00 

10. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām: 

10.1. katra mācību gada beigās, līdz 10.maijam, skolu direktori novada 

pašvaldībā iesniedz iesniegumus par apbalvojamajiem skolēniem un pedagogiem, 

iesniegumā norādot katra skolēna sasniegumu un pedagogu, kurš skolēnu 

sagatavojis;  

10.2. iesniegumus par skolēnu  un  pedagogu apbalvošanu izskata novada domes 

Izglītības, kultūras un sociālo lietu komiteja un sagatavo priekšlikumus 

apbalvošanai; 

10.3. lēmumu par apbalvošanu pieņem Viesītes novada dome. 

 

 

11. Pieņemtais Nolikums  stājas spēkā ar 2014.gada 17.aprīli, līdz ar to, atzīt par 

spēku zaudējušu 2012.gada 12.decembra Nolikumu par skolēnu un skolotāju 

apbalvošanu. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                       J.Dimitrijevs 

 

 

 



 


