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Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai veicinātu Cēsu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot
ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, ievērojot Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
04.02.2010. atzinumam (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010.
atzinumam (prot.Nr.2) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis,
D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass,
I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Apstiprināt Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtību saskaņā ar
pielikumu.

2.

Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina ) nodrošināt lēmuma
izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.02.2002.gada sēdes lēmumu „Par
nolikuma „Par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas vietas
valsts olimpiādēs un konkursos, un pedagogu, kuri sagatavojuši audzēkņus olimpiādēm un
konkursiem apbalvošanu” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.4 , 60 §).

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
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Pielikums
Cēsu novada domes
18.02.2010.lēmumam Nr.56
(prot.Nr. 2)

Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtība
Izdoti saskaņā Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
un 73.panta pirmās daļas 6.punktu

I.
1.

Vispārējie jautājumi

Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) apbalvošanas kārtība
nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā vispārizglītojošo izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības
iestāžu) skolēnu apbalvošana par izciliem sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās
mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu
zinātniski pētnieciskajā konferencē.
II.

Mērķi un uzdevumi

2.1. Mērķis: veicināt Cēsu novada izglītības iestāžu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpus
mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos.
2.2. Skolēnu apbalvošanai ir šādi uzdevumi:
2.2.1. padziļināt izziņas intereses par attiecīgo mācību priekšmetu, tā apakšnozarēm;
2.2.2. attīstīt skolēnu spējas, prasmes, radošo izziņas darbību un apliecināt savu
konkurētspēju valsts un starptautiskajā mērogā;
2.2.3. ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un tālākajai darbībai zinātņu
nozarē;
2.2.4. veicināt skolēnu nākamās profesijas apzinātu izvēli;
2.2.5. apgūt zinātniski – pētnieciskā darba prasmes;
2.2.6. veidot prasmi uzstāties, argumentēti aizstāvēt savu viedokli;
2.2.7. veidot nepieciešamās prasmes un attieksmes padziļinātajai zinātniski –
pētnieciskajai darbībai valsts un starptautiskā mērogā.
III.

Apbalvošanas kārtība

3.1. Skolēnu izvirzīšana apbalvošanai :
3.1.1. skolēnu izvirzīšanu apbalvošanai veic izglītības iestāde vai Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa), saskaņā ar Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes mācību gadā apkoptajiem
rezultātiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski
pētnieciskajā konferencē. Skolēnu izvirzīšana apbalvošanai olimpiādēs pieļaujama
izmantojot iepriekšējā mācību gada rezultātus. Olimpiāžu saraksts pielikumā;
3.1.2. par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs izglītības iestādes direktors iesniedz
Izglītības nodaļai iesniegumu, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina
skolēna sasniegumus.

3.2. Līdz katra mācību gada 1.maijam Izglītības nodaļa sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu
Cēsu novada domes priekšsēdētājam par izglītojamo apbalvošanu ar Atzinības rakstu,
naudas balvām:
3.2.1. par 1.vietu 25 lati;
3.2.2. par 2.vietu 20 lati;
3.2.3. par 3. vietu 15 lati.
3.3. Naudas balva par katru izcīnīto 1., 2. un 3.vietu un Atzinība, tiek piešķirta iedalītā budžeta
ietvaros. Ja iedalītā budžeta ietvaros finansējums nav pietiekošs visu naudas balvu
izmaksai, tad naudas balvas tiek izmaksātas vietu prioritārā secībā.
3.4. Katrs skolēns par katru sasniegto rezultātu tiek apbalvots vienu reizi. Ja viens skolēns
izcīnījis vairākas godalgotas vietas vai Atzinības, naudas balvas tiek summētas kopā.
3.5. Skolēnu apbalvošana notiek katra gada maija mēnesī.
3.6. Informācija par skolēniem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievietojama Cēsu novada
pašvaldības mājas lapā un publicējama laikrakstā „Druva” vai „Cēsu Vēstis”.
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Pielikums
Nolikumam par izglītojamo apbalvošanu
par sasniegumiem valsts,
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
un skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē

Olimpiādes
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Olimpiāde
Angļu valodas olimpiāde
Bioloģijas olimpiāde
Biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde
Biznesa plānu (Junior Achievment)
Fizikas atklāta olimpiāde
Fizikas olimpiāde
Ģeogrāfijas olimpiāde
Informātikas olimpiāde
Krievu valodas un literatūras olimpiāde
Ķīmijas atklātā olimpiāde
Ķīmijas olimpiāde
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
Latvijas skolēnu zinātniskā konference
Mājturības/mājsaimniecības olimpiāde
Matemātikas atklātā olimpiāde
Matemātikas olimpiāde
Politikas un tiesību olimpiāde
Rīgas atklātā astronomijas olimpiāde
Vācu valodas olimpiāde
Vides projektu olimpiāde
Vizuālās mākslas olimpiāde
Atklātā mājturības olimpiāde
Vēstures olimpiāde
Kulturoloģijas olimpiāde
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Mācību priekšmets
Angļu valoda
Bioloģija
Biznesa ekonomiskie pamati
Biznesa ekonomiskie pamati
Fizika
Fizika
Ģeogrāfija
Informātika
Krievu valoda
Ķīmija
Ķīmija
Latviešu valoda un literatūra
Mājturība/mājsaimniecība
Matemātika
Matemātika
Politika
Astronomija
Vācu valoda
Vizuālā māksla
Mājturība
Vēsture
Kulturoloģija
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