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APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2017.gada 23.novembra sēdē 

(protokols Nr.16; 14.§) 

 
Grozījumi 

2018.gada 29.novembra sēdē 

(protokols Nr.14, 2.§) 

 

2019.gada 28.novembra sēdē 

(protokols Nr.12, 13.§) 

 

 

NOLIKUMS 

“Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu   

sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu” 

(ar grozījumiem no 01.12.2019.) 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

             41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un pedagogu sasniegumi un tiek organizēta apbalvošana 

par sasniegumiem Latgales reģiona, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu 

olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības skatēs un konkursos, sporta sacensībās, starptautiskos projektos.. 

2. Nolikums nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus un finansēšanas avotus. 

 

II MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

3. Veicināt Dagdas novada vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes skolu skolēnu 

kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos 

mācību priekšmetos, interešu izglītības pulciņos un sportā.  

4. Apzināt vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes skolu skolēnus ar augstākiem 

sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā un sportā.  

5. Izteikt atzinību pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagoģiskajiem 

darbiniekiem par aizvadītā mācību gada sasniegumiem gan mūsu valstī, gan ārzemēs: 

5.1. reģiona, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs; 

5.2. zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 

5.3. interešu izglītības, profesionālās ievirzes dažāda līmeņa konkursos, skatēs un 

sacensībās;  

5.4. sporta sacensībās; 

5.5. starptautiskos projektos.  

6. Motivēt skolēnus zināšanu apguvei, popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un lietderīgas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

 

III SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
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7. Dagdas novada skolēnu un pedagogu sasniegumus vērtē attiecīgā mācību gada noslēgumā. 

8. Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā 

(turpmāk – IKSN) līdz 30.aprīlim (ja kādā  pasākumā vēl nav zināmi rezultāti, ir atļauts 

iesniegt informāciju līdz pasākumam) iesniedz pašvaldībai pamatotu pieteikumu 

apbalvojumu piešķiršanai pretendentiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas: 

8.1. Starptautiskās olimpiādēs, konkursos, sacensībās; 

8.2. Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) rīkotajās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs; 

8.3. Latvijas un Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 

8.4. Latvijas un Latgales reģiona profesionālās ievirzes un interešu izglītības skatēs un 

konkursos; 

8.5. Par sasniegumiem Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas noteiktajās interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

aktivitātēs Latgales, valsts un starptautiskajā mērogā par kārtējo mācību gadu; 

8.6. Latvijas  un Latgales  reģiona sporta sacensībās. 

9. Naudas balvas piešķir pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem un 

pedagoģiskajiem darbiniekiem par sasniegumiem Valsts sacensībās (Sporta likumā 

noteiktajā kārtībā atzīto sporta veidu federāciju organizētie Latvijas čempionāti, Latvijas 

kausi un Latvijas meistarsacīkstes, Latvijas olimpiāde, Latvijas jaunatnes olimpiāde, 

skolēnu sporta spēles un citas oficiālas sporta federāciju kalendārā iekļautās sacensības), 

Latgales sacensības, kuras iekļautas Latgales izglītības iestāžu un sporta federāciju 

sacensību kalendārā, Latgales reģiona skolēnu sporta spēles, Latgales skolu kausi un 

turnīri.  

10. Pieteikumam pielikumā pievieno diplomu vai citu sasniegumu apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

11. Nolikuma 1.punktā minēto sasniegumu vērtēšanu līdz kārtējā gada 10.maijam veic 

Dagdas novada domes priekšsēdētāja izveidota komisija. Līdz katra gada 15.maijam 

Dagdas  novada IKSN vadītāja sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Dagdas novada 

domes priekšsēdētājam par skolēnu un pedagogu apbalvošanu ar Goda diplomu un naudas 

balvām. 

 

IV BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA 

 

12. Skolēnu un pedagogu apbalvošanas balvu fondu veido: 

12.1. naudas balvas tiek piešķirtas apstiprinātā ikgadējā balvu fonda ietvaros. Ņemot vērā 

attiecību starp balvu fonda apmēru un apbalvojamo skaitu, visas izmaksājamās 

balvas summas var tikt attiecīgi proporcionāli mainītas; 

12.2. juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi. 

13. Par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās un starptautisku  

projektu vadīšanā  dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu gan skolēniem, gan  

skolotājiem.  

14. Par panākumiem VISC organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs (3.posmā), 

valsts atklātajās olimpiādēs (tikai atbilstoši VISC plānotajiem pasākumiem, sabiedrisko un 

NVO rīkotie pasākumi netiek atbalstīti), valsts rīkotajos profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās katram skolēnam piešķir Goda diplomu 

un naudas balvu šādos apmēros: 

14.1. par 1.vietu – 60 EUR; 

14.2. par 2.vietu – 50 EUR;  

14.3. par 3.vietu – 40 EUR;  

14.4. par atzinību – 30 EUR;  
     (ar grozījumiem, kas izdarīti 28.11.2019., prot. Nr.12, 13.§, spēkā ar 01.12.2019.) 

14.5. (izslēgts ar 29.11.2018. lēmumu, prot. Nr.14, 2.§, spēkā ar 01.12.2018.)  
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15. Par panākumiem Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos katram skolēnam 

piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

15.1. par pirmās pakāpes diplomu – 50 EUR; 

15.2. par otrās pakāpes diplomu – 40 EUR; 

15.3. par trešās pakāpes diplomu – 30 EUR; 

15.4. par atzinību – 20 EUR. 

16. Par panākumiem Latvijas Speciālajā olimpiādē un republikas speciālo skolu festivālā 

„Nāc līdzās!” Aleksandrovas internātpamatskolai piešķir Goda diplomu un naudas balvu 

šādos apmēros: 

16.1. par 1.vietu – 25 EUR; 

16.2. par 2.vietu – 20 EUR; 

16.3. par 3.vietu – 15 EUR; 

16.4. par atzinību – 10 EUR. 

17. Par panākumiem Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, 

Latgales reģiona atklātajās olimpiādēs katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas 

balvu:  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.11.2018., prot. Nr.14, 2.§, spēkā ar 01.12.2018.) 

17.1. par 1.vietu – 30 EUR;  

17.2. par 2.vietu – 25 EUR;  

17.3. par 3.vietu – 20 EUR;  

17.4. par atzinību – 15 EUR.  
     (ar grozījumiem, kas izdarīti 28.11.2019., prot. Nr.12, 13.§, spēkā ar 01.12.2019.) 

18. Par panākumiem Latgales reģiona profesionālās ievirzes un interešu izglītības konkursos 

(tikai atbilstoši VISC plānotajiem pasākumiem, sabiedrisko un NVO rīkotie pasākumi 

netiek atbalstīti), skatēs un sporta sacensībās komandai, grupai, pulciņam vai individuāli 

skolēnam piešķir novada Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.11.2018., prot. Nr.14, 2.§, spēkā ar 01.12.2018.) 

18.1. par 1.vietu – 25 EUR; 

18.2. par 2.vietu – 20 EUR; 

18.3. par 3.vietu – 15 EUR; 

18.4. par atzinību – 10 EUR. 

19. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas, tad vērtē viņa vienu augstāko sasniegumu 

Latgales reģionā un vienu augstāko sasniegumu Latvijas mēroga pasākumā. Naudas balvu 

apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.11.2018., prot. Nr.14, 2.§, spēkā ar 01.12.2018.) 

20. Pedagogiem, kuru skolēni guvuši panākumus VISC organizēto valsts, valsts  atklātajās 

olimpiādēs, Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumos piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros (tikai 

atbilstoši VISC plānotajiem pasākumiem, sabiedrisko un NVO rīkotie pasākumi netiek 

atbalstīti) : 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.11.2018., prot. Nr.14, 2.§, spēkā ar 01.12.2018.) 

20.1. par godalgotu vietu Valsts mērogā: 

20.1.1. par 1.vietu – 60 EUR;  

20.1.2. par 2.vietu – 50 EUR;  

20.1.3. par 3.vietu – 45 EUR;  

20.1.4. par atzinību – 40 EUR.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.11.2019., prot. Nr.12, 13.§, spēkā ar 01.12.2019.) 

20.2. par godalgotu vietu Latgales reģiona mērogā: 

20.2.1. par 1.vietu – 30 EUR; 

20.2.2. par 2.vietu – 25 EUR; 

20.2.3. par 3.vietu – 20 EUR; 

20.2.4. par atzinību – 15 EUR. 



 4 

21. Pedagogiem, kuru skolēni guvuši panākumus Valsts  un  Latgales  reģiona  profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās piešķir Goda 

diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

21.1. par 1.vietu – 50 EUR; 

21.2. par 2.vietu – 45 EUR; 

21.3. par 3.vietu – 40 EUR; 

21.4. par atzinību – 35 EUR. 

22. Par godalgotu vietu Latgales reģiona mērogā:  

22.1. par 1.vietu – 30 EUR; 

22.2. par 2.vietu – 25 EUR; 

22.3. par 3.vietu – 20 EUR; 

22.4. par atzinību – 15 EUR. 

23. Ja skolēnu olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei ir gatavojuši vairāki 

skolotāji, iegūtās naudas balvas summu sadala uz skolotāju skaitu. 

24. (izslēgts ar 29.11.2018. lēmumu, prot. Nr.14, 2.§, spēkā ar 01.12.2018.)  

25. Par skolu dalību Starptautiskajos projektos piešķirt skolai Atzinības rakstu  un 

veicināšanas balvu. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 29.11.2018., prot. Nr.14, 2.§, spēkā ar 01.12.2018.) 

25.
1 

  Piešķirt naudas balvas  skolēniem par godalgotu vietu iegūšanu otrā posma ( Krāslavas   

un  Dagdas starpnovadu) olimpiādēs: 

25.
1 

1. par 1. vietu – 15 EUR; 

25.
1 

2. par 2. vietu – 10 EUR; 

25.
1 

3. par 3. vietu – 7 EUR; 

25.
1 

4. par atzinību – 5 EUR. 
(papildināts 28.11.2019., prot. Nr.12, 13.§, spēkā ar 01.12.2019.) 

26.  Balvu pasniegšana notiek ikgadējā svinīgā pieņemšanā pie Dagdas novada domes 

priekšsēdētāja mācību gada nobeigumā. 

27. Olimpiādēs, konkursos, skatēs, kuras notiek vasaras mēnešos, gūtos rezultātus iekļauj 

nākamā mācību gada sasniegumu izvērtēšanā.  

28. Informācija par skolēniem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievietojama Dagdas novada 

pašvaldības mājas lapā un publicējama pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 

 

V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

29.  Nolikums stājas spēkā ar 2019. gada 1. decembri. 

30. Ar  šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku  Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē (protokols Nr.10, 4.§) apstiprinātais Dagdas novada izglītības 

iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums. 

 

 

 

Dagdas novada IKSN vadītāja                                                                          M.Micķeviča 

 

 

 


