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NOLIKUMS
Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības
darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamo sasniegumi valsts, reģiona, valsts atklātajās mācību
priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursos (turpmāk
ZPD) reģionā un valstī un pedagogu, zinātniskās pētniecības darbu vadītāju ieguldījums,
gatavojot izglītojamos mācību priekšmetu olimpiādēm un zinātniskās pētniecības darbu
konkursiem.
1.2. Nolikums nosaka arī apbalvošanas kārtību un naudas balvu apmērus.
1.3. Šī nolikuma mērķis ir veicināt izglītojamo kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi,
mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, uzsverot mācību nozīmīgumu, kā arī motivēt
pedagogus papildus darbam ar izglītojamiem, lai iegūtu augstus sasniegumus.
2. SKOLĒNU SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Ludzas novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumus vērtē par mācību
gadu katra mācību gada noslēgumā.
2.2. Izglītojamo sasniegumu izvērtēšanā ņem vērā rezultātus, kuri sasniegti:
2.2.1. IZM valsts izglītības satura centra (turpmāk VISC) valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs;
2.2.2. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē reģionā un valstī;
2.2.3. Valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Latgales reģiona mācību
priekšmetu olimpiādēs un citās olimpiādēs, kas pielīdzināmas šīm olimpiādēm;
2.2.4. Ludzas novada mācību priekšmetu olimpiādes (VISC mācību priekšmetu
olimpiādes 2.posms - novada posms).
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3. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIETEIKTI PRETENDENTI NAUDAS
BALVAS SAŅEMŠANAI
3.1. Lai varētu pretendēt uz naudas balvas saņemšanu par vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo sasniegumiem valsts, reģiona, valsts atklātajās
mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursos (turpmāk
ZPD) reģionā un valstī, pretendentus piesaka izglītības iestādes vadītājs līdz kārtēja gada
1.maijam. Iesniedzot iesniegumu Izglītības pārvaldei, iesniegumā norāda (1.pielikums):
3.1.1. Izglītojamā vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds, uzvārds, kas
sagatavoja/konsultēja izglītojamo mācību priekšmeta olimpiādei, ZPD konferencei;
3.1.2. Mācību priekšmeta olimpiādes nosaukums, mērogs, norises vieta, laiks;
3.1.3. Iesniegumam pievieno dokumentu (rezultātu protokola kopija vai diploma kopija,
olimpiādes nolikumu), kas apliecina dalībnieka sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvas
piešķiršanu.
4. BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr. 384 “Mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas noteikumi” 8.punktu:
4.1. Novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus nosaka katras olimpiādes žūrijas
komisija. Pēc katras olimpiādes norises visu dalībnieku rezultāti tiek sarindoti pēc iegūto
punktu kopsummas dilstošā secībā, tiek noteikti četri punktu sliekšņi: 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta un
atzinība. Vietas un atzinība tiek piešķirtas ņemot vērā dalībnieku skaitu katrā olimpiādē un
attiecīgā mācību priekšmeta specifiku.
Dalībniekiem tiek piešķirta 1.vieta, ja iegūtais punktu skaits olimpiādē ir 50% un vairāk no
maksimāli iespējamā punktu skaita.
4.2. Par iegūto 1., 2., 3. vietu un gūto atzinību mācību priekšmetu olimpiādēs novada
posmā dalībniekus apbalvo ar Ludzas novada Izglītības pārvaldes Diplomiem un/vai Pateicības
rakstiem.
4.3. Par individuāliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD konferencē
apbalvo ar naudas balvu:
4.3.1. par panākumiem IZM Valsts izglītības satura centra organizētajās valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs:
Iegūtā vieta/pakāpe
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība
par piedalīšanos

Balvas apmērs
skolēnam
150.00 EUR
130.00 EUR
100.00 EUR
80.00 EUR
50.00 EUR

Balvas apmērs pedagogam
150.00 EUR
130.00 EUR
100.00 EUR
80.00 EUR
50.00 EUR

4.3.2. par panākumiem ZPD konferencē (valsts līmenī):
Iegūtā vieta/pakāpe
1.vieta
2.vieta

Balvas apmērs
skolēnam
100.00 EUR
80.00 EUR

Balvas apmērs pedagogam
100.00 EUR
80.00 EUR

3.vieta
Atzinība
par piedalīšanos
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60.00 EUR
50.00 EUR
30.00 EUR

60.00 EUR
50.00 EUR
30.00 EUR

4.3.3. par panākumiem valsts atklātajās olimpiādēs, Latgales reģiona mācību
priekšmetu olimpiādēs, reģionālajā ZPD konferencē un citās mācību priekšmetu olimpiādēs, kas
pielīdzināmas šīm olimpiādēm
Iegūtā vieta/pakāpe
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība
par piedalīšanos

Balvas apmērs
skolēnam
80.00 EUR
60.00 EUR
40.00 EUR
30.00 EUR
20.00 EUR

Balvas apmērs pedagogam
80.00 EUR
60.00 EUR
40.00 EUR
30.00 EUR
20.00 EUR

4.3.4. par panākumiem Ludzas novada mācību mācību priekšmetu olimpiādēs
Iegūtā vieta/pakāpe
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

Balvas apmērs
skolēnam
20.00 EUR
15.00 EUR
10.00 EUR
5.00 EUR

Balvas apmērs pedagogam
20.00 EUR
15.00 EUR
10.00 EUR
5.00 EUR

5. Ja izglītojamais ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās mācību priekšmetu
olimpiādēs un ZPD konferencē, naudas balvas summē un izmaksā nolikumā noteikto naudas
balvu apmēra kopsummā.
6. Ja vienu ZPD un olimpiādes darbu izstrādājuši vairāki izglītojamie, tad iegūto naudas
balvu sadala uz izglītojamo skaitu.
7. Naudas balvas tiek piešķirtas apstiprinātā ikgadējā balvu fonda ietvaros.
8. Naudas balvas piešķir mācību gada noslēgumā ar Ludzas novada Izglītības pārvaldes
vadītājas rīkojumu izveidota komisija.
9. Naudas balva tiek ieskaitīta izglītojamā norādītajā bankas kontā.
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1.pielikums
_______________

___skolas

informācija par izglītojamo sasniegumiem
Mācību priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības
darbu konferencē
20.. ./ 20.. . mācību gadā
Nr

Izglītojamā
vārds, uzvārds

Klase

Pedagoga
vārds,
uzvārds

Mācību
priekšmeta
olimpiādes/
ZPD
nosaukums

Mērogs

Pasākuma
norises
vieta

Laiks

