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Mālpils novada Mālpilī

Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas
NOLIKUMS
2015. gada 28. janvārī
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami vispārējās, profesionālās un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un pedagogu sasniegumi un tiek
organizēta apbalvošana par izciliem sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un
starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konferencēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs.
2. Nolikums nosaka kārtību, kādā apbalvojami vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu
skolēni par augstiem sasniegumiem mācībās, absolvējot izglītības iestādi, un kārtību, kādā
apbalvojami minēto izglītības iestāžu konkursa “Labākā klase/kurss” uzvarētāji.
3. Nolikums nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus pēc nodokļu nomaksas,
finansējuma apmērus transportizdevumiem ekskursiju organizēšanai un finansēšanas
avotus.
4. Šī nolikuma mērķis ir veicināt Mālpils novada izglītības iestāžu skolēnu kvalitatīvu
zināšanu un prasmju apguvi, mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, akcentējot mācību
darbības nozīmīgumu un motivējot pedagogus papildus darbam ar skolēniem, lai iegūtu
augstus darba sasniegumus skolēnu mācību un ārpusstundu darbā.
5. Skolēnu un pedagogu apbalvošanas balvu fondu veido:
5.1. novada pašvaldības budžeta līdzekļi, kuri tiek plānoti ikgadējā pašvaldības budžeta
atbalsta fonda tāmē;
5.2. juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi.
II SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA
6. Mālpils novada skolēnu un pedagogu sasniegumus starpnovadu, reģiona, valsts un
starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konferencēs, sporta sacensībās, skatēs un konkursos vērtē kārtējā mācību gada noslēgumā.
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7. Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska mēroga
olimpiādēs, konkursos, sacensībās, veic izglītības iestāžu vadītāji līdz kārtēja mācību gada
20. aprīlim vai uzreiz pēc rezultātu saņemšanas (ja panākumi gūti pēc 20.aprīļa), iesniedzot
pamatotu pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai un dome pieņem atsevišķu lēmumu par
apbalvošanu.
8. Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starpnovadu, reģiona un
valsts mēroga olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, konkursos, sacensībās,
skatēs veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji līdz kārtēja mācību gada 20. aprīlim,
iesniedzot pašvaldībai noteiktas formas pamatotu pieteikumu apbalvojumu piešķiršanai
(1.pielikums). Pieteikumam pielikumā pievieno diplomu vai citu sasniegumu apliecinošu
dokumentu kopijas.
9. Izglītības iestāžu pieteikumu izvērtēšanu veic Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja un iesniedz lēmuma projektu Mālpils novada domei par
skolēnu un pedagogu apbalvošanu ar Pateicības rakstu un naudas balvu, un finansējuma
piešķiršanu ekskursijai (komandu un kolektīvu apbalvošanai).
10. Ar Mālpils novada pašvaldības Pateicības rakstu ar vai bez naudas balvas apstiprinātā
budžeta ietvaros var tikt apbalvoti arī citi augsti šajā nolikumā neparedzēti skolēnu un
pedagogu sasniegumi valsts, reģiona vai starpnovadu mērogā, par ko lemj Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja un iesniedz lēmuma projektu Mālpils novada
domei, balstoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegtu pamatotu pieteikumu.
11. Par rezultātiem, kas nav bijuši zināmi līdz kārtējā mācību gada 20. aprīlim, izglītības iestāžu
vadītāji iesniedz papildus pieteikumu uzreiz pēc rezultātu saņemšanas, atbilstoši šī
nolikuma 8.punktā noteiktajam. Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja un dome izvērtē un pieņem lēmumu par apbalvošanu kārtējā komitejas
un domes sēdē.
12. Ja skolēns 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, sacensību dažādos līmeņos (valsts,
reģiona, starpnovadu) izmaksā tikai augstākajā līmenī paredzēto apbalvojumu.
13. Ja skolēns ir nesekmīgs, regulāri neattaisnoti kavē mācības, ir vairākkārtēji uzvedības
pārkāpumi skolā vai ir izdarījis likumpārkāpumu, Pateicības rakstu un naudas balvu
nepiešķir.
14. Ja skolēnu olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei, konkursam, sacensībām
ir gatavojuši vairāki pedagogi, iegūtās naudas balvas summu sadala uz skolotāju skaitu.
15. Ja pedagogs ar labiem rezultātiem sagatavojis olimpiādēm, konkursiem, sacensībām
vairākus skolēnus vai kolektīvus, naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā
noteikto balvu apmēru kopsummā. Par vairākiem sasniegumiem vienas olimpiādes,
konkursa, sacensību dažādos līmeņos (valsts, reģiona, starpnovadu) izmaksā tikai
augstākajā līmenī paredzēto apbalvojumu.
16. Naudas balvas tiek piešķirtas iedalītā budžeta ietvaros. Ja iedalītā budžeta ietvaros
finansējums nav pietiekošs visu naudas balvu izmaksai, tad naudas balvu summas tiek
proporcionāli samazinātas.
17. Skolēnu un pedagogu apbalvošana notiek katra mācību gada maija mēnesī, svinīgā
pasākumā.
18. Ielūgumus uz svinīgo pasākumu, pamatojoties uz domes lēmumu, sagatavo izglītības
speciāliste pašvaldībā un nosūta elektroniski vai pa pastu izglītības iestādēm.
19. Informācija par skolēniem un pedagogiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievietojama
Mālpils novada pašvaldības mājas lapā un publicējama laikrakstā „Mālpils Vēstis”.
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III IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGU APBALVOŠANA
20. Par panākumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē katram skolēnam piešķir
Pateicības rakstu un naudas balvu:
Skolēnam
Par sasniegumiem valstī/reģionā Par sasniegumiem starpnovadā
(euro)*
(euro)*
1.pakāpe
50.00
40.00
2.pakāpe
40.00
30.00
3.pakāpe
30.00
20.00
Atzinība
20.00
*Ja vienu zinātniski pētniecisko darbu izstrādā vairāki skolēni, iegūtās naudas balvas summu
sadala uz skolēnu skaitu).
21. Par skolēnu sagatavošanu zinātniski pētniecisko darbu konferencei piešķir Pateicības rakstu
un naudas balvu pedagogam.
Pedagogam
Par sasniegumiem valstī/reģionā Par sasniegumiem starpnovadā
(euro)
(euro)
1.pakāpe
50.00
40.00
2.pakāpe
40.00
30.00
3.pakāpe
30.00
20.00
Atzinība
20.00
22. Par individuāliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās
katram skolēnam piešķir Pateicības rakstu un naudas balvu.
Skolēnam
Par sasniegumiem valstī/reģionā Par sasniegumiem starpnovadā
(euro)
(euro)
1.vieta
50.00
20.00
2.vieta
40.00
15.00
3.vieta
30.00
10.00
23. Par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sacensībām piešķir
Pateicības rakstu un naudas balvu pedagogam.
Pedagogam
Par sasniegumiem valstī/reģionā Par sasniegumiem starpnovadā
(euro)
(euro)
1.vieta
50.00
20.00
2.vieta
40.00
15.00
3.vieta
30.00
10.00
24. Par sasniegumiem komandu sacensībās un kolektīvu konkursos, skatēs, ja iegūta 1.vieta vai
1.pakāpe un augstākā pakāpe valsts, reģionālajā vai starpnovadu līmenī, katram kolektīvam
vai komandai Mālpils novada pašvaldības budžetā paredzami līdzekļi ekskursijai
transportizdevumu izmaksām līdz 300 euro.
25. Par skolēnu sagatavošanu komandu sacensībām, ja iegūta 1.-3.vieta un kolektīvu
konkursiem, skatēm, ja iegūta 1.pakāpe vai augstākā pakāpe, piešķir Pateicības rakstu un
naudas balvu pedagogam.
Pedagogam
Par
sasniegumiem Par sasniegumiem starpnovadā
valstī/reģionā (euro)
(euro)
1.vieta/1.pakāpe/augstākā 50.00
20.00
pakāpe
2.vieta
40.00
15.00
3.vieta
30.00
10.00
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IV APBALVOŠANAS KĀRTĪBA SKOLĒNIEM ABSOLVĒJOT VISPĀRĒJĀS UN
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI
26. Mālpils novada vidusskolas 9. un 12. klašu absolventiem, Mālpils internātpamatskolas 9.
klases absolventiem un Mālpils Profesionālās vidusskolas 4.kursa absolventiem tiek
piešķirta vienreizēja naudas balva par augstiem sasniegumiem mācībās:
25.1.naudas balva 40.00 euro apmērā tiek piešķirta, ja absolventa vidējais vērtējums
gadā ir no 8,00 ballēm līdz 8,49 ballēm;
25.2.naudas balva 60.00 euro apmērā tiek piešķirta, ja absolventa vidējais vērtējums
gadā ir no 8,50 ballēm līdz 10,00 ballēm.
27. Izglītības iestāžu vadītāji iesniedz Mālpils novada pašvaldībā iesniegumu par 9.,12. klašu
un 4.kursa absolventu apbalvošanu.
28. Mālpils novada domes izpilddirektors izdod rīkojumu par naudas balvas piešķiršanu un
izmaksāšanu.
29. Naudas balva absolventiem tiek pasniegta svinīgajā pasākumā – izglītības iestādes
organizētajā izlaiduma dienā.
V APBALVOŠANAS KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU KONKURSĀ “LABĀKĀ
KLASE/KURSS”
30. Lai veicinātu skolēnu mācību motivāciju un atbildīgu attieksmi pret saviem un savas
klases/kursa mācību darba rezultātiem, skolas apmeklējumu, aktivizētu skolēnu
piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos, interešu izglītības darbā, profesionālā un
vispārizglītojošās izglītības iestādes var organizēt konkursu “Labākā klase/kurss”.
31. Katra izglītības iestāde izstrādā noteikumus par konkursa “Labākā klase/kurss” norisi,
iekļaujot vērtēšanas kritērijus un kārtību.
32. Vērtēšana notiek klašu/kursu grupās:
32.1. Mālpils novada vidusskolā – trijās klašu grupās (atbilstoši skolas noteiktajai
kārtībai);
32.2. Mālpils internātpamatskolā – divās klašu grupās (atbilstoši skolas noteiktajai
kārtībai)
32.3. Mālpils Profesionālajā vidusskolā – 1.- 4. kursu grupā.
33. Lai apbalvotu konkursa “Labākā klase/kurss” uzvarētājus, Mālpils novada pašvaldības
budžetā paredzami līdzekļi ekskursijai transportizdevumu izmaksām līdz 300 euro katrai
klašu/kursu grupas uzvarētājai.
34. Izglītības iestāžu vadītāji līdz 28. maijam iesniedz Mālpils novada pašvaldībā iesniegumu
par konkursā uzvarējušo klašu/kursa apbalvošanu, iesniegumam pievienojot vērtēšanas
komisijas sēdes protokola izrakstu vai apliecinātu kopiju.
35. Mālpils novada domes izpilddirektors izdod rīkojumu par konkursa “Labākā klase/kurss”
uzvarētāju apbalvošanu.
36. Par konkursa rezultātu paziņošanu atbildīgi ir izglītības iestāžu vadītāji.
VI NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
37. Nolikums stājas spēkā ar Mālpils novada domes 2015. gada 28. janvāra sēdes protokola
parakstīšanas brīdi.
38. Priekšlikumus, grozījumus un papildinājumus nolikumā izskata Mālpils novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un apstiprina Mālpils novada
domes sēdē.
Mālpils novada domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs
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