ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS:
ar Ķeguma novada domes
2014.gada 19.marta
lēmumu Nr. 112 (protokols
Nr.7, 14.§)
grozīti ar
Ķeguma novada domes 08.04.2015. lēmumu Nr.170

Izglītības veicināšanas nolikums
Ķegumā

2014.gada 19.martā
Izdots saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās daļas
27.punktu, 60.panta trešo daļu
.

1. Nolikuma mērķis ir veicināt skolēnu izglītošanos un apbalvot Ķeguma novada izglītības
iestāžu skolēnus un pedagogus par sasniegumiem izglītības jomā.
2. Ķeguma novada dome (Dome) ar naudas balvu par sekmēm mācībās apbalvo:
2.1. novada vispārējās izglītības iestāžu absolventus, kuru mācību gada vidējā atzīme
nav zemāka par 7 ballēm, bet gada atzīme nevienā priekšmetā nav zemāka par 6
ballēm:
2.1.1. 9. klašu absolventus – 55 EUR;
2.1.2. 12. klašu absolventus – 70 EUR;
2.2. Birzgales mūzikas skolas absolventus, kuru mācību gada vidējā atzīme nav
zemāka par 8 ballēm, bet gada atzīme nevienā priekšmetā nav zemāka par 7
ballēm – 55 EUR.
3. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, tajā skaitā zinātniski pētniecisko darbu
(ZPD) skatēs, Dome nodibina sekojošas naudas balvas:
3.1. novadu mācību priekšmetu olimpiādē:
a) 1.vieta – 40.00 EUR;
b) 2.vieta – 30.00 EUR;
c) 3.vieta – 25.00 EUR;
d) atzinība – 15.00 EUR;
3.2. reģionālajā mācību priekšmetu olimpiādē:
a) 1.vieta – 70.00 EUR;
b) 2.vieta – 50.00 EUR;
c) 3.vieta – 40.00 EUR;
d) atzinība – 25.00 EUR;

3.3. republikas mācību priekšmetu olimpiādē:
a) 1.vieta – 140.00 EUR;
b) 2.vieta – 110.00 EUR;
c) 3.vieta – 90.00 EUR;
d) atzinība – 40.00 EUR.
4. Katra mācību gada beigās Dome piešķir naudas balvas sekmīgākajiem Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas (turpmāk ĶKNV; atsevišķi pamatskolas un vidusskolas
posmā) un Birzgales pamatskolas skolēniem, kuri mācību gada laikā nav saņēmuši vairāk
kā divus vērtējumus, zemākus par 4 ballēm. Vienādu atzīmju gadījumos balvas
attiecīgajā kategorijā saņem visi vienādo atzīmju ieguvēji:
4.1. par visaugstāko vidējo mācību gada atzīmi skolā – 75.00 EUR;
4.2. par otro augstāko vidējo mācību gada atzīmi skolā – 50.00 EUR;
4.3. par trešo augstāko vidējo mācību gada atzīmi skolā – 40.00 EUR;
4.4. par 1.- 3. lielāko sekmju uzlabojumu skolā salīdzinājumā ar pirmo mācību
semestri attiecīgi 30.00 EUR, 20.00 EUR, 15.00 EUR.
5. Birzgales mūzikas skolas audzēkņiem par iegūtu godalgotu vietu republikas mēroga
konkursos Dome piešķir naudas balvas:
5.1. I pakāpe – 140.00 EUR;
5.2. II pakāpe – 110.00 EUR;
5.3. III pakāpe – 90.00 EUR;
5.4. atzinība – 40.00 EUR.
6. Ķeguma KNV un Birzgales pamatskolas skolēniem, novadu, reģionālā un republikas
mēroga skolēnu sporta spēļu godalgoto vietu ieguvējiem, kuri sporta sacensībās
pārstāvējuši Ķeguma novada izglītības iestādi, tiek piešķirta ikgadējā balva kopsummā
līdz 430,00 EUR.
(Ķeguma novada domes 08.04.2015. lēmuma Nr.170 redakcijā)

7. ĶKNV un Birzgales pamatskolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekiem,
godalgoto vietu ieguvējiem novadu, reģionālo un republikas mēroga konkursos un skatēs,
kā arī dažādu konkursu dalībniekiem, tiek piešķirta ikgadēja balva kopsummā līdz 860.00
EUR apmērā.
8. Pedagogiem, kuri sagatavojuši novadu, reģionālā vai republikas mēroga mācību
priekšmetu olimpiāžu godalgotu vietu ieguvējus, tiek piešķirta balva:
8.1.

novadu mācību priekšmetu olimpiādē:
a) par skolēna iegūto 1.vietu – 40.00 EUR;
b) par skolēna iegūto 2.vietu – 30.00 EUR;
c) par skolēna iegūto 3.vietu – 25.00 EUR;

8.2.

reģionālajā mācību priekšmetu olimpiādē:
a) par skolēna iegūto 1.vietu – 70.00 EUR;
b) par skolēna iegūto 2.vietu – 50.00 EUR;
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c) par skolēna iegūto 3.vietu – 40.00 EUR;
8.3.

republikas mēroga mācību priekšmetu olimpiādē:
a) par skolēna iegūto 1.vietu – 140.00 EUR;
b) par skolēna iegūto 2.vietu – 110.00 EUR;
c) par skolēna iegūto 3.vietu – 90.00 EUR;
d) par skolēna iegūto atzinību – 40.00 EUR.

9. Pedagogiem, kuri sagatavojuši novadu, reģionālajā un republikas mēroga skolēnu sporta
spēļu godalgoto vietu ieguvējus, tiek piešķirta ikgadēja balva līdz 300,00 EUR.
(Ķeguma novada domes 08.04.2015. lēmuma Nr.170 redakcijā)

10. Pedagogiem, kuri sagatavojuši mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus (par kolektīvu
viena balva) un ieguvuši novadu, reģionālo, republikas mēroga konkursos (skatēs)
I.pakāpes laureātu titulus, tiek piešķirta balva:
10.1. par I.pakāpes laureāta titulu novadu mērogā – 50,00 EUR;
10.2. par I.pakāpes laureāta titulu reģionālajā mērogā – 90,00 EUR;
10.3.par I.pakāpes laureāta titulu republikas mērogā – 140,00 EUR.
(Ķeguma novada domes 08.04.2015. lēmuma Nr.170 redakcijā)

11. Birzgales mūzikas skolas pedagogiem, kuri sagatavojuši republikas mēroga konkursu
laureātus, tiek piešķirtas balvas (ja audzēknim divi pedagogi- kopīga balva):
11.1. par I.pakāpes laureāta titulu – 140,00 EUR;
11.2. par II.pakāpes laureāta titulu – 110,00 EUR;
11.3. par III.pakāpes laureāta titulu – 90,00 EUR;
11.4. par atzinību – 40,00 EUR.
(Ķeguma novada domes 08.04.2015. lēmuma Nr.170 redakcijā)

12. Mācību gada noslēgumā labākajiem ĶKNV un Birzgales pamatskolas skolēniem pēc
Domes Finanšu komitejas atzinuma var piešķirt vienas dienas bezmaksas ekskursiju
(katrai izglītības iestādei par summu līdz 430.00 EUR).
13. Ar Domes Finanšu komitejas akceptu mācību gadā var tikt piešķirta vienas dienas
bezmaksas ekskursija pašvaldības pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem (katrai
izglītības iestādei par summu līdz 430.00 EUR).
14. Dome var apbalvot novada izglītības iestāžu darbiniekus par labiem sasniegumiem
mācību un audzināšanas darbā pēc Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
ieteikuma.
15. ĶKNV, Birzgales pamatskolas un Birzgales mūzikas skolu direktori iesniedz Domē
priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvojumiem, atbilstoši šī Nolikuma
nosacījumiem. Papildus jāiesniedz apbalvojumu dokumentu kopijas par tiem skolēniem,
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kuri ieguvuši godalgotas vietas novadu, reģionālajās un republikas mēroga mācību
priekšmetu olimpiādēs un/vai konkursos.
16. Šajā nolikumā nenorādīto naudas balvu apmēru un iesniegto kandidātu sarakstu izvērtē
Izglītības, kultūras un sporta komiteja un apstiprina Finanšu komiteja.
17. Nolikuma izpildi nodrošina pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.
18. Dome, uz motivēta iesnieguma pamata, lemj par organizatoriskas un/vai finansiālas
palīdzības sniegšanu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā deklarētiem jauniešiem
(vecumā līdz 25 gadiem), kuriem ir labi un izcili sasniegumi mācībās un/vai interešu
izglītībā (kori, dejas, sports u.c.), un kuri piedalās atbilstošās Latvijas valsts vai
starptautiskajās mācību olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.
19. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku 2012.gada 23.maijā apstiprinātais
Ķeguma novada domes izglītības veicināšanas nolikums.

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

20.03.2014.
datums
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R.Ozols

