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        AKNĪSTES NOVADS 
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 Reģ. Nr.90000026441,  
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Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2015.gada 26.jūnijā (prot. Nr.9, 19.#) 

 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikumā „Par naudas 

balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”” 

  

Izdots saskaņā ar 01.12.2009. Valsts un pašvaldību institūciju 

 amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 5.punktu, 

     29.10.1998. Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 27. punktu, 

     11.05.1993. likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu 

 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikumā „Par naudas balvu 

piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, vispārizglītojošo 

skolu skolēniem un pedagogiem” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt Aknīstes novada domes 2011.gada 23.novembra Nolikuma "Par naudas balvu 

piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem" nosaukumu un izteikt to šādā 

redakcijā: 

 „Nolikums „Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un 

struktūrvienību darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu un 

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu filiāļu novadā skolēniem un pedagogiem.”” 

1.2. Grozīt 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  „Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Aknīstes novada iestāžu un 

struktūrvienību darbiniekiem, novada izglītības iestāžu pedagogiem, novada 

vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu filiāļu novadā skolēniem par sasniegumiem mācībās, sportā un 

mākslinieciskajā pašdarbībā.” 

1.3. Grozīt 5.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  „Interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu filiāļu 

novadā skolēniem par sasniegumiem, pārstāvot skolu starpnovadu, reģionālās, valsts 

un starptautiskas nozīmes sporta sacensībās, un mākslinieciskās pašdarbības 

konkursos, pašvaldības budžeta ietvaros tiek pilnībā finansēta plānota ekskursija 

(transporta izmaksas, ieejas biļetes, pusdienas) 1 dienas garumā.” 

1.4. Grozīt 7.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
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  „par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu 

notikumu (sasniegumu), ņemot vērā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas 

mērķu sasniegšanā lemj komisija, kuru vada Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektors. Komisijā jāiekļauj – galvenā grāmatvede, arodbiedrības valdes 

pārstāvis, iestāžu (struktūrvienību), kuru darbinieki tiek apbalvoti, vadītāji. Komisijas 

lēmumu apstiprina dome” 

1.5. Grozīt 7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  „par skolēnu un pedagogu apbalvošanu pēc skolu iesniegtajiem iesniegumiem 

lemj Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja katra mācību gada beigās. Skolām 

iesniegumi jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 10.maijam. 

Komitejas lēmumu apstiprina dome.” 

 

2. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja                 V.Dzene 
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APSTIPRINĀTS 

Aknīstes novada domes sēdē 

2011.gada 23.novembrī (prot.Nr.20, 14.#) 

 

NOLIKUMS 

„Par naudas balvu piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās 

ievirzes izglītības iestāžu filiāļu novadā skolēniem un pedagogiem”  
Izdots saskaņā ar 01.12.2009. Valsts un pašvaldību institūciju 

 amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 5.punktu, 

     29.10.1998. Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 27. punktu, 

     11.05.1993. likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu. 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, 31.pantu, 32.pantu 

 

Grozījumi 22.08.2012. (prot. Nr.12, 9.#); 

Grozījumi 28.05.2014. (prot. Nr.7, 6.#); 

Grozījumi 27.08.2014. (prot. Nr.14, 18.#); 

Grozījumi 26.06.2015. (prot. Nr.9, 19.#) 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Aknīstes novada iestāžu un 

struktūrvienību darbiniekiem, novada izglītības iestāžu pedagogiem, novada 

vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu filiāļu novadā skolēniem par sasniegumiem mācībās, sportā un mākslinieciskajā 

pašdarbībā. (Grozījumi 26.06.2015.) 

2. Naudas balvas darbiniekiem piešķir pašvaldības pamatbudžetā šim mērķim paredzētā 

finansējuma apmērā (balvu fonds). Vienai personai naudas balvās izmaksātā naudas 

summa gadā nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru. 

3. Naudas balvas Aknīstes novada izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem piešķir šim 

nolūkam pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējuma apjomā (balvu fonds). Ja 

mācību gada beigās, apkopojot datus, naudas balvās izmaksājamā summa pārsniedz 

paredzēto balvu fondu, domei ir tiesības mainīt naudas balvas apmēru, samazinot to 

proporcionāli visiem pretendentiem. 

4. Naudas balvas Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem piešķir sakarā ar 

valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā darbinieka 

ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā. 

5. Vispārizglītojošo skolu audzēkņiem naudas balvas piešķir par panākumiem valsts, 

reģiona un starpnovadu mācību olimpiādēs, starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, un 

Skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos (turpmāk – SZPD): (Grozījumi 27.08.2014.) 
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 5.1. 

Sasniegtais 

rezultāts 

Balvas apmērs par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās 

olimpiādēs, SZPD, valsts līmeņa konkursos un sacensībās (punkti): 

Starpnovadu 

mērogā 

Reģionālā 

mērogā 
Valsts mērogā 

Starptautiskajā 

mērogā 

1.vieta 4 8 12 16 

2.vieta 3 7 11 15 

3.vieta 2 6 10 14 

Atzinība 1 5 9 13 

      (Grozījumi 22.08.2012., grozījumi 28.05.2014., grozījumi 27.08.2014.) 

5.2. par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautiska mēroga mācību         

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, lemj novada dome; 

       (Grozījumi 22.08.2012.) 

5.3. interešu izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu filiāļu novadā 

skolēniem par sasniegumiem, pārstāvot skolu starpnovadu, reģionālās, valsts un 

starptautiskas nozīmes sporta sacensībās un mākslinieciskās pašdarbības konkursos, 

pašvaldības budžeta ietvaros tiek pilnībā finansēta plānota ekskursija (transporta 

izmaksas, ieejas biļetes, pusdienas) 1 dienas garumā; 

         (Grozījumi 26.06.2015.) 

5.4.  par vairākiem sasniegumiem naudas balvas tiek summētas (katram dalībniekam 

atsevišķi), bet tās kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās algas 

apmēru. 

6. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sasniegumiem: 

Sasniegtais 

rezultāts 

Balvas apmērs par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

SZPD, konkursos un sacensībās (punkti): 

Starpnovadu 

mērogā 

Reģionālā 

mērogā 

Valsts 

mērogā 

Starptautiskajā 

mērogā 

1.vieta 4 8 12 16 

2.vieta 3 7 11 15 

3.vieta 2 6 10 14 

Atzinība 1 5 9 13 

   (Grozījumi 28.05.2014., grozījumi 27.08.2014.) 

6.1. ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus (kolektīvus, komandas), kuri ieguvuši 

godalgotas vietas, naudas balvas tiek summētas, bet tās kopējais apmērs nedrīkst 

pārsniegt valstī noteikto minimālās algas apmēru. 

7. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām: 

7.1. par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu 

notikumu (sasniegumu), ņemot vērā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas 

mērķu sasniegšanā lemj komisija, kuru vada Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektors. Komisijā jāiekļauj – galvenā grāmatvede, arodbiedrības valdes 

pārstāvis, iestāžu (struktūrvienību), kuru darbinieki tiek apbalvoti, vadītāji. Komisijas 

lēmumu apstiprina dome; (Grozījumi 26.06.2015.) 

7.2. par skolēnu un pedagogu apbalvošanu pēc skolu iesniegtajiem iesniegumiem lemj 

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja katra mācību gada beigās. Skolām 

iesniegumi jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 10.maijam. 

Komitejas lēmumu apstiprina dome. (Grozījumi 26.06.2015.) 

8. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Domē. 

 

 

Domes priekšsēdētāja             V.Dzene 


