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Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta  

 nodaļas vadītāja:   /M. Micķeviča /   

   

Kārtība, kādā Dagdas novadā tiek piešķirta balva izglītībā    

„ Gada izglītības darbinieks”.   

1. Konkursa mērķis.   

   

  Konkurss „Gada izglītības darbinieks” tiek izsludināts , lai izteiktu Dagdas novada Izglītības, 

kultūras un sporta nodaļas ( turpmāk IKSN) atzinību izciliem izglītības un tehniskajiem 

darbiniekiem,  kā arī celtu izglītības darbinieku profesijas prestižu un stimulētu Dagdas novada 

izglītības iestāžu radoši strādājošo pedagogu darba sniegumus.    

    

2. Konkursa balvas.    

2. 1.Goda zīmes;   

2. 2.Piemiņas balvas;   

3. Konkursa nominācijas.    

   

3.1. „Gada skolotājs sākumskolā”;    

3.1.1. Nominācijai var pieteikt skolotājus, kuri māca 1.-4. klašu skolēnus.    

3.2. „Gada skolotājs pamatskolā”;    

3.2.1. Nominācijai var pieteikt skolotājus, kuri māca 5.-9.klašu skolēnus.    



3.3. ” Gada skolotājs vidusskolā”;    

3.3.1. Nominācijai var pieteikt skolotājus , kuri māca 10.-12.klašu skolēnus.    

3.4. „Gada skolotājs interešu izglītībā”;    

3.4.1. Nominācijai var pieteikt skolotājus, kuri vada interešu izglītības 

pulciņus(mūzikas, deju, sporta, teātra, rokdarbu u.c.)vispārizglītojošajās 

skolās , kā arī  Mākslas un Mūzikas skolas skolotājus;    

3.5. ”Gada skolotājs  pirmsskolas izglītībā”;    

3.5.1. Nominācijai var pieteikt skolotājus, kuri strādā pirmsskolas izglītības 

iestādēs, kā arī vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupās.     

3.6. „Gada skolotājs – arodmeistars”;    

3.6.1. Nominācijai var pieteikt Viduslatgales profesionālās vidusskolas(Dagdas 

filiāles)skolotājus;    

3.7. „Gada izglītības iestādes administrācijas darbinieks”;    

3.7.1. Nominācijai var pieteikt Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājus, vadītāju 

vietniekus mācību un audzināšanas darbā;   

3.8. „Gada izglītības iestādes tehniskais darbinieks”.    

3.8.1. Nominācijai var pieteikt Dagdas novada izglītības iestāžu lietvedes, 

sekretāres, laborantes, medmāsas, apsargus u.c. tehniskos darbiniekus;    

3.9. „Gada skolotāja palīgs pirmsskolā”    

3.9.1. Nominācijai var pieteikt Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotāju palīgus.    

3.10. „Gada skolotājs – klases audzinātājs”   

3.10.1. Nominācijai var pieteikt Dagdas novada izglītības iestāžu skolotājus – klašu 

audzinātājus;   

3.11. „Gada skolotājs speciālajā izglītībā”   

3.11.1. Nominācijai var pieteikt Dagdas novada izglītības iestāžu skolotājus, kuri 

realizē speciālās izglītības programmas, kā arī skolu atbalsta personālu: 

sociālo pedagogu, psihologu, logopēdu.   

3.12. „Gada izglītības iestādes apkalpojošais personāls”.    

3.12.1. Nominācijai var pieteikt Dagdas novada izglītības iestāžu saimniecības daļas 

vadītājus, apkopējas, sētniekus un pavāres u. c. apkalpojošo personālu.   



4. Pamatkritēriji nomināciju izvirzīšanai.  

4. 1.Pamatkritēriji balvas iegūšanai  ir pedagoga personība un kompetence , kas izpaužas 

mācību un audzināšanas darbā , kā arī pedagoģiskajā un sabiedriskajā aktivitātē:    

4.1.1.godprātīgs un kvalitatīvs ikdienas darbs;    

4.1.2.prasme veidot un īstenot mācību programmu;    

4.1.3.prasme veidot mācību vidi, lietot efektīvas mācību metodes un informācijas tehnoloģiju 

līdzekļus;    

4.1.4.prasme apkopot un izvērtēt savus, kā arī izglītojamo sasniegumus;    

4.1.5.sadarbība ar audzēkņiem;    

4.1.6.sadarbība ar audzēkņu vecākiem;    

4.1.7.autoritāte kolēģu vidū;    

4.1.8.radoša un inovatīva darbība izglītības iestādē un novadā/pašvaldībā;    

4.1.9.darbība metodiskajās apvienībās, komisijās, profesionālajās organizācijās izglītības iestādē un 

ārpus tās;    

4.1.10.izglītojamo dalība un sasniegumi skolas, Dagdas novada un valsts  olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās u.c. pasākumos( izņemot nomināciju 3.5.);    

4.1.11. darbība dažādos projektos;    

4.1.12. dalība pedagogu metodisko izstrādņu skatē;    

4.1.13. sadarbība ar IKSN organizējot dažādus novada pasākumus;    

4.2.1. izglītības iestādes darba organizācija (nominācijai 3.7.):    

4.2.2. 1.sadarbība ar pašvaldību;    

4.2.3.iestādes darba specifika (papildus piedāvājumi bērnu vecākiem, piem. pulciņi, 

papildus programmas u.c.)    

4.2.4.izglītības programmu skaits;    

4.2.5.iestādes nodrošinājums ar kadriem;    

4.2. 6.audzēkņu veselības un drošības jautājumi(ēdināšanas kvalitāte, kontrolējošo 

institūciju novērtējums).    

4.3. Pamatkritēriji balvas iegūšanai nominācijās (3.8.)   



4.3.1. godprātīgs un kvalitatīvs ikdienas darbs;    

4.3.2. autoritāte kolēģu vidū;    

4.3.3. iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs;    

4.3.4. dalība izglītības iestādes tēla spodrināšanā;    

4. 3.5. Iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs, brīvprātīgā darba veikšana skolā, novadā/ pašvaldībā;   

5. Iesniedzamie materiāli.  

5.1.Vispārīga informācija (dzimšanas dati, dzīves vieta, iegūtā izglītība, darba stāžs attiecīgajā izglītības 

iestādē, nominācija, kurā izvirza attiecīgo kandidatūru);   

5. 2.Argumentēts pamatojums - raksturojums, kurā īpaši akcentēta izvirzītā kandidāta pieredze un 

ieguldījums  2017./2018.m.g. minētajā nominācijā .   

5.3. Informācija par veiktajām sabiedriskajām aktivitātēm, brīvprātīgo darbu, kurā īpaši 

akcentēta izvirzītā kandidāta pieredze un ieguldījums  minētajā nominācijā .( 3.15.)   

5.4. Informatīvs materiāls – anketas(audzēkņu, kolēģu, vecāku), stundu/nodarbību vērošanas 

lapu kopijas, nominācijai izvirzīto pretendentu raksturojoši apraksti, vēstules (var rakstīt kolēģi,  

skolēni un/vai  vecāki) u.c.    

6. Konkursa norise.  

6.1.Izglītības iestāde konkursam var pieteikt katrā nominācijā(atbilstoši izglītības iestādes 

specifikai) vienu pretendentu ,savstarpēji vienojoties  izglītības iestādes vadībai, arodkomitejai,  

un  skolas vai vecāku padomei.     

6. 2.Izglītības iestādes vadītāju piesaka izglītības iestādes kolektīvs, vecāku komiteja, skolēnu 

pašpārvalde, vai arī izvirza IKSN.    

 6.3. Pieteikumus var iesniegt IKSN  līdz 2018.gada  8.septembrim;    

6. 4.Iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu izskata un lēmumu pieņem IKSN izveidota 

vērtēšanas  komisija līdz 15.09.2018.;    

6.5.  Vērtēšanas komisija, pamatojoties uz  Dagdas  novada  domes  priekšsēdētāja   

rīkojumu, tiek noteikta un paziņota izglītības iestādēm līdz 07.09.2018.   

 6.6.  Komisija izvērtē katru kandidatūru un apbalvo katrā nominācijā vienu pretendentu 

vai  vienojoties  par vairākiem  apbalvojumiem  atsevišķā  nominācijā. Visu nomināciju 

uzvarētāji tiks apbalvoti Skolotāju dienai veltītajā svinīgajā pasākumā    

  M. Micķeviča 65653240    

                                                        



   

   

   

   


