
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTS 

Aknīstes novada domes sēdē 

2018.gada 19.decembrī (prot.Nr.15, 6.#) 

 

NOLIKUMS 

Par Aknīstes vidusskolas skolēnu un pedagogu, Bērnu un jauniešu 

centra izglītojamo un pedagogu apbalvošanu 
Izdots saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 

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

     Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, 

     likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantu 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas - Aknīstes 

vidusskolas pedagogiem un skolēniem par sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos darbos un balvas 

- pašvaldības organizētus godināšanas pasākumus -  Bērnu un jauniešu centra 

un Aknīstes vidusskolas pedagogiem un izglītojamiem par sasniegumiem 

mākslinieciskajā pašdarbībā, un par piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos darbos. 

 

2. Sēlijas Sporta skolas, Jēkabpils mākslas un mūzikas skolas filiāļu audzēkņu un 

pedagogu  sasniegumus novērtē attiecīgās izglītības iestādes vadītājs.  

 

3. Naudas balvas Aknīstes vidusskolas skolēniem un pedagogiem piešķir šim 

nolūkam pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējuma apjomā - EUR 

2000,00 (iekļauti Aknīstes vidusskolas budžetā) un EUR 500,00 godināšanas 

pasākumu organizēšanai (iekļauti Aknīstes novada pašvaldības kultūras 

budžetā). 

 

4. Aknīstes vidusskolas skolēniem naudas balvas piešķir par sasniegumiem valsts, 

reģiona un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, starptautiska mēroga 

mācību priekšmetu olimpiādēs, un skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos 

(turpmāk – SZPD): 

4.1. 

Sasniegtais 

rezultāts 

Naudas balvas apmērs par sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, SZPD, 

(punkti): 

Starpnovadu 

mērogā 

Reģionālā 

mērogā 

Valsts 

mērogā 

Starptautiskajā 

mērogā 

1.vieta 4 8 12 16 

2.vieta 3 7 11 15 
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3.vieta 2 6 10 14 

Atzinība 1 5 9 13 

4.2. naudas balvas apmēru par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

atklātajās olimpiādēs, SZPD un starptautiska mēroga mācību priekšmetu 

olimpiādēs aprēķina novada domes grāmatvedības nodaļā, saskaņā ar 

Aknīstes vidusskolas vadības iesniegto sarakstu. Piešķirto naudas balvu 

izmaksā novada domes kasieris. 

 

5. Kultūras darba vadītāja organizē godināšanas pasākumus gan mācību priekšmetu 

olimpiāžu un SZPD laureātiem un pedagogiem, gan interešu izglītības iestādes 

izglītojamiem un pedagogiem par sasniegumiem mākslinieciskajā pašdarbībā: 

5.1. pasākums 1-12.klases skolēniem; 

5.2. pasākums pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem. 

         

6. Par vairākiem sasniegumiem naudas balvas tiek summētas (katram dalībniekam 

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

apmēru. 

 

7. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sasniegumiem: 

Sasniegtais 

rezultāts 

Naudas balvas apmērs par sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs SZPD, 

(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 

     

8. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas, 

naudas balvas tiek summētas, bet tās kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī 

noteikto minimālās algas apmēru. 

 

9. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām: 

9.1. katra mācību gada beigās līdz 10.maijam Aknīstes vidusskolas direktore un 

Bērnu un Jauniešu centra direktore iesniedz iesniegumu par apbalvojamiem 

skolēniem un pedagogiem, iesniegumā norādot katra skolēna sasniegumu 

un pedagogu, kurš skolēnu (us) sagatavojis. 

 

10. Iesniegumus par skolēnu un pedagogu apbalvošanu izskata Sociālā, izglītības, 

kultūras un sporta komiteja un apstiprina priekšlikumus apbalvošanai. 

 

11. Nolikums stājas spēkā ar 19.12.2018. 

 

12. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 23.novembra Nolikumu “Par naudas balvu 

piešķiršanu Aknīstes novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja             V.Dzene 
 


