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Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu
apbalvošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta 3. daļas 27.apakšpunktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu
un 73. panta 1. daļas 6. punktu
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta1. daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Vispārējie jautājumi
1.1. Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un pedagogu
apbalvošanas kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā vispārizglītojošo skolu skolēnu un
pedagogu apbalvošana par izciliem sasniegumiem novada, starpnovadu, reģiona, valsts un
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos.
2. Mērķi un uzdevumi
2.1. Veicināt Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot
ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, interešu izglītības
pulciņos un sportā.
2.2. Veicināt skolēnu konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību.
2.3. Veidot prasmi uzstāties, argumentēti aizstāvēt savu viedokli.
2.4. Apzināt vispārizglītojošo skolu skolēnus ar augstākiem sasniegumiem mācību darbā,
interešu izglītībā un sportā.
3. Apbalvošanas kārtība
3.1. Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai veic Izglītības nodaļa, saskaņā ar mācību
gadā apkopotajiem rezultātiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, Izglītības un
zinātnes ministrijas rīkotajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās un skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, saskaņojot ar izglītības
iestādes vadītāju.
3.2. Līdz katra mācību gada 15. maijam Izglītības nodaļa sagatavo un iesniedz rīkojuma
projektu Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam par skolēnu apbalvošanu ar
Pateicības rakstu un „Gada sasniegumu” stipendijām.
3.3. Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumus vērtē ik gadu attiecīgā mācību
gada noslēgumā.
3.4. Skolēnu sasniegumu izvērtēšanas kārtība novada,starpnovadu, reģionālajos, valsts mēroga
un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.
3.4.1. „Gada sasniegumu” stipendiju skolēnam un skolēna vecākiem Pateicības rakstu.
Stipendijas summa:
Par sasniegumiem
Par sasniegumiem
Par sasniegumiem
valstī olimpiādēs un reģionā olimpiādēs
starpnovadu
ZPD(LVL)
un ZPD(LVL)
olimpiādēs un
ZPD(LVL)

skolēnam
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

30.00
25.00
20.00
15.00

20.00
15.00
10.00
5.00

10.00
7.00
5.00
3.00

3.4.2. „Gada sasniegumu” stipendija un Pateicības raksts pedagogam.
Stipendijas summa:
Par sasniegumiem
Par sasniegumiem
Par sasniegumiem
valstī rīkotajās
reģionā rīkotajās
starpnovadu
olimpiādēs un
olimpiādēs un
olimpiādēs un
ZPD(LVL)
ZPD(LVL)
ZPD(LVL)
pedagogiem
1.vieta 25.00
15.00
10.00
2.vieta 20.00
10.00
7.00
3.vieta 15.00
5.00
5.00
Atzinība 10.00
5.00
5.00
3.5. Skolēnu un komandu sasniegumu izvērtēšana valsts un reģionālajos konkursos, skatēs un
sporta sacensībās.
3.5.1. Par sasniegumiem valsts rīkotajos konkursos, skatēs un sporta sacensībās skolēniem
individuālajā vērtējumā piešķir „Gada sasniegumu” stipendiju skolēnam un skolēna vecākiem
Pateicības rakstu.
Stipendijas summa:
Par sasniegumiem valstī
Par sasniegumiem reģionā
rīkotajos konkursos, skatēs un rīkotajos konkursos, skatēs un
sporta sacensībās(LVL)
sporta sacensībās(LVL)
Skolēnam
1.vieta 30.00
20.00
2.vieta 25.00
15.00
3.vieta 20.00
10.00
3.5.2. Par sasniegumiem valsts rīkotajās sporta komandu sacensībās un kolektīvu konkursos un
skatēs piešķir „Gada sasniegumu” stipendiju komandai vai kolektīvam un Pateicības raksts
kolektīvam.
Stipendijas summa:
Par sasniegumiem valstī
Par sasniegumiem reģionā
rīkotajos konkursos, skatēs un rīkotajos konkursos, skatēs un
sporta sacensībās(LVL)
sporta sacensībās(LVL)
Kolektīviem,
komandām
1.vieta 40.00
30.00
2.vieta 30.00
20.00
3.vieta 20.00
10.00
3.5.3. „Gada sasniegumu” stipendija pedagogam un Pateicības raksts, par sasniegumiem valsts
rīkotajās sporta komandu sacensībās, kolektīvu konkursos un skatēs, sporta pedagogam piešķir
stipendiju sporta sacensību absolūtajā kopvērtējumā:
Par sasniegumiem valstī
Par sasniegumiem reģionā
rīkotajos konkursos, skatēs
rīkotajos konkursos, skatēs
un sporta sacensībās(LVL)
un sporta sacensībās(LVL)

Pedagogam,trenerim
par individuālo
sagatavošanu
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Pedagogam,
kolektīva vadītājam,
trenerim
1.vieta
2.vieta
3.vieta

20.00
15.00
10.00

15.00
10.00
5.00

40.00
30.00
20.00

30.00
20.00
10.00

3.6. Izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas mācību
priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sporta sacensībās, skatēs un
konkursos novadā, pedagogam pasniedz Pateicības rakstu.
3.7. Stipendijas par katru izcīnīto 1., 2. un 3.vietu tiek piešķirta iedalītā budžeta ietvaros. Ja
iedalītā budžeta ietvaros finansējums nav pietiekošs visu stipendiju izmaksai, tad stipendijas tiek
izmaksātas vietu prioritārā secībā (valsts, reģiona, starpnovadu).
3.8. Par „Gada sasniegumu” stipendijas par sasniegumiem starptautiskā mērogā lemj novada
pašvaldība dome.
3.9. Katrs skolēns un pedagogs tiek apbalvots par katru sasniegto rezultātu, t.i. ja skolēns un
pedagogs izcīnījis vairākas godalgas, naudas balvas tiek summētas kopā.
3.10. Pedagogu un skolēnu apbalvošana notiek katra mācību gada maija mēnesī novada Darba
svētku pasākumā.
4. Rezultātu publiskošana
4.1. Informācija par skolēniem un pedagogiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, tiek ievietota
Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv un informatīvajā lapā.
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