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APSTIPRINĀTS 

Aglonas novada domes 

 2015.gada 25.marta sēdē 

protokols Nr.6, § 5. 
                                                                                                                  Ar grozījumiem 2016.gada 

28.aprīļa novada domes sēdē Nr.7, § 1. 

2019.gada 30.maija 

 novada domes sēdē Nr.9, 11.§ . 

 

Nolikums par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu 

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami skolēnu, skolotāju un treneru sasniegumi un 

tiek organizēta apbalvošana par izciliem sasniegumiem novadu apvienību, reģiona, valsts un 

starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos, valsts un reģiona mēroga sasniegumiem profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības skatēs un konkursos, sporta sacensībās. Ar jēdzienu “skolēns” nolikumā tiek apzīmēti 

sekojošo pašvaldības dibināto izglītības iestāžu audzēkņi: vispārizglītojošās skolas 1.-12.klases 

skolēns, pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis; interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes audzēknis; arī visu augstāk minēto izglītības iestāžu abiturients līdz iestādes 

absolvēšanas gada 31.augustam.  

Ar grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa novada domes sēdē Nr.7, § 1. 

2. Nolikums nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus pēc nodokļu nomaksas un 

finansēšanas avotus. 

3. Šī nolikuma mērķis ir veicināt Aglonas novada skolēnu kvalitatīvu zināšanu un prasmju 

apguvi, mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, akcentējot mācību darbības nozīmīgumu un 

motivēt skolotājus un trenerus papildus darbam ar skolēniem, lai iegūtu augstus darba 

sasniegumus skolēnu mācību un ārpusstundu darbā. 

4. Skolēnu un skolotāju un treneru apbalvošanas balvu fondu veido: 

4.1.novada domes budžeta līdzekļi 

4.2. ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi, kas paredzēti mērķim - sasniegumu mācībās 

un sportā atbalstam. 

 



Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11. 

 

 

II. Sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība 

 
5. Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru sasniegumus novadu apvienības, Latgales reģiona, 

valsts un atklātajās olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un zinātnisko darbu lasījumos vērtē 

attiecīgā mācību gada noslēgumā. Sasniegumus starptautiska mēroga olimpiādēs, sporta 

sacensībās, konkursos vērtē līdz 31.augustam. 

Ar grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa novada domes sēdē Nr.7, § 1. 

Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11. 

6. Skolēnu, skolotāju un treneru izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska 

mēroga olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās veic pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāji uzreiz pēc rezultātu saņemšanas, iesniedzot pamatotu pieteikumu apbalvojuma 

piešķiršanai, un dome pieņem lēmumu par apbalvošanu. Ar novada domes lēmumu piešķirtā 

balva par starptautiska mēroga sasniegumiem tiek pārskaitīta uz balvas saņēmēja rakstiskā 

iesniegumā norādīto norēķinu kontu desmit dienu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas. 

                        Ar grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa novada domes sēdē Nr.7, § 1. 

Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11. 

7. Skolēnu, skolotāju un treneru izvirzīšanu apbalvošanai par sasniegumiem novadu apvienības, 

Latgales reģiona, valsts un atklātajās olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un zinātnisko darbu 

lasījumos atbilstoši Nolikuma 1. un 2.pielikumam veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji līdz 

kārtējā gada 20.maijam, iesniedzot pašvaldībai noteiktas formas pieteikumu apbalvojumu 

piešķiršanai (Nolikuma pielikums Nr. 3). Pieteikumam pievieno sasniegumus apliecinošu 

dokumentu kopijas.  

Ar grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa novada domes sēdē Nr.7, § 1. 

Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11. 

8. Izglītības iestāžu pieteikumu izvērtēšanu līdz kārtējā gada 25.maijam veic komisija, kas 

izveidota ar novada domes izpilddirektora rīkojumu (turpmāk – Komisija). 

Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11. 

9.  Par starptautiska mēroga sasniegumiem skolēns vai viņa vecāki paziņo domei ne vēlāk kā līdz 

tekošā gada 20.augustam, iesniedzot sasniegumus apliecinošu dokumenta kopiju, uzrādot 

dokumenta oriģinālu. 

Ar grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa novada domes sēdē Nr.7, § 1. 

10. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā.  

Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11. 

11. Ja skolēnu olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei, konkursam, sporta 

sacensībām ir gatavojuši vairāki skolotāji un treneri, iegūtās naudas balvas summu sadala 

uz skolotāju skaitu. 

12. Ja skolotājs vai treneris ar labiem rezultātiem sagatavojis olimpiādēm, konkursiem, sporta 

sacensībām vairākus skolēnus, kolektīvus vai komandas naudas balvu apmēru summē un 



izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā. Par vairākiem sasniegumiem vienas 

olimpiādes, konkursa dažādos līmeņos (valsts, reģions, novadu apvienība) izmaksā tikai 

augstākajā līmenī paredzēto apbalvojumu. Balvu par sasniegumiem starptautiska mēroga 

olimpiādēs, sacensībās, konkursos izmaksā pilnā apmērā. 

Ar grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa novada domes sēdē Nr.7, § 1. 

Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11. 

13. Komisija pēc pieteikumu izvērtēšanas sagatavo un iesniedz lēmuma projektu Aglonas 

novada domes priekšsēdētājai (am) par skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu ar 

naudas balvām. 

Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11 

14. Balvu pasniegšana notiek Aglonas novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz kārtējā 

mācību gada beigām. 

15. Informācija par skolēniem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievietojama Aglonas novada 

pašvaldības mājas lapā un publicējama informatīvā izdevumā  „Aglonas Novada Vēstis”. 

16. Izslēgts  
       Ar grozījumiem 2019.gada 30.maija novada domes sēdē Nr. 9, § 11 

 

III. Skolotāju un treneru apbalvošana 

 

17. Skolotājiem un treneriem, kuru skolēni individuāli guvuši panākumus Valsts izglītības 

satura centra (turpmāk VISC) organizēto valsts, reģiona un novadu apvienības mācību 

priekšmetu olimpiādēs, atklātajās un komandu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu lasījumos, valsts, reģionālo profesionālās ievirzes izglītības konkursos, valsts un 

Latgales reģiona interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās piešķir naudas balvu, 

skolēna naudas balvas apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1 un 2. 

18. Skolotājiem un treneriem, kuru skolēnu kolektīvi guvuši panākumus kolektīvu konkursos 

un komandu sporta sacensībās piešķir naudas balvu kolektīva vai komandas naudas balvas 

apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1 un 2. 

 

IV. Nobeiguma jautājumi 

 

19. Nolikums stājas spēka nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Aglonas novada domes sēdē. 

20. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Aglonas novada domes 2014.gada 28.martā 

apstiprinātais Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikums 

(protokols Nr.7, § 7.). 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja     H.Streiķe 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1  

1. Novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās un komandu olimpiādēs 

a) individuāli skolēnam:                                   a) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 20,                                                         1.vieta Euro 20, 

2.vieta Euro 15,                                                         2.vieta Euro 15, 

3.vieta Euro 10,                                                         3.vieta Euro 10, 

b) kolektīviem                                                   b) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 25,                                                         1.vieta Euro 25, 

2.vieta Euro 20,                                                         2.vieta Euro 20, 

3.vieta Euro 15,                                                         3.vieta Euro 15, 

 

2. Valsts un Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās un komandu 

olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 

a) individuāli skolēnam:                                   a) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 40,                                                         1.vieta Euro 40, 

2.vieta Euro 30,                                                         2.vieta Euro 30, 

3.vieta Euro 20,                                                         3.vieta Euro 20, 

b) kolektīviem                                                   b) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 50,                                                         1.vieta Euro 50, 

2.vieta Euro 40,                                                         2.vieta Euro 40, 

3.vieta Euro 30,                                                         3.vieta Euro 30, 

 

3. Starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās un komandu olimpiādēs, 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 

 

a) individuāli skolēnam:                                   a) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 500,                                                         1.vieta Euro 250, 

2.vieta Euro 400,                                                         2.vieta Euro 200, 

3.vieta Euro 300,                                                         3.vieta Euro 150, 

b) kolektīviem                                                   b) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 500,                                                         1.vieta Euro 250, 

2.vieta Euro 400,                                                         2.vieta Euro 200, 

3.vieta Euro 300,                                                         3.vieta Euro 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2 

 

1. Valsts un Latgales reģiona interešu izglītības konkursos, profesionālās ievirzes izglītības 

konkursos, sporta sacensībās 

a) individuāli skolēnam:                                   a) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 25,                                                         1.vieta Euro 25, 

2.vieta Euro 20,                                                         2.vieta Euro 20, 

3.vieta Euro 15,                                                         3.vieta Euro 15, 

b) kolektīviem                                                   b) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 40,                                                         1.vieta Euro 40, 

2.vieta Euro 30,                                                         2.vieta Euro 30, 

3.vieta Euro 20,                                                         3.vieta Euro 20, 

 

2. Starptautiska mēroga interešu izglītības konkursos, profesionālās ievirzes izglītības 

konkursos, sporta sacensībās 

a) individuāli skolēnam:                                   a) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 200,                                                         1.vieta Euro 200, 

2.vieta Euro 150,                                                         2.vieta Euro 150, 

3.vieta Euro 100,                                                         3.vieta Euro 100, 

b) kolektīviem                                                   b) skolotājam, trenerim: 

1.vieta Euro 500,                                                         1.vieta Euro 250, 

2.vieta Euro 400,                                                         2.vieta Euro 200, 

3.vieta Euro 300,                                                         3.vieta Euro 150, 

 

 

 


