
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
11.08.2022.                           Nr.449 
 
 

Par  kārtības “Par naudas balvām  
Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” apstiprināšanu 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 23. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras 
un sporta  komitejas 28.07.2022. atzinumu  (prot.Nr.8), Cēsu novada Finanšu komitejas 04.08.2022. 
atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, 
Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs),  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt kārtību “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un 
pedagogiem”  saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei nodrošināt 
darbību atbilstoši apstiprinātajai kārtībai.  

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 
Cēsu novada domes 

11.08.2022.lēmumam Nr.449 
 

Apstiprināts 
Ar Cēsu novada domes 

11.08.2022.lēmumu Nr.449 
 

Kārtība  

Cēsīs 

2022.gada 11.augustā                                                                                                                                   Nr.62 
 

Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
21. panta pirmās daļas 23. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 
I. Vispārējie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo izglītības 
iestāžu, turpmāk tekstā – izglītības iestāžu, izglītojamie un pedagogi saņem naudas balvas par izglītojamo 
izciliem sasniegumiem starptautiskās olimpiādēs un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, turpmāk tekstā 
– olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu valsts konferencēs, skolēnu mācību uzņēmumu konkursos, 
turpmāk tekstā – SMU, ikdienas mācību darbā, kā rezultātā tiek cildināta izcilība, veicināta izglītības 
kvalitāte un veidots pozitīvs Cēsu novada tēls un pozitīva Cēsu novada publicitāte vietējā, reģiona, valsts 
un starptautiskā mērogā.    
2. Finanšu līdzekļus naudas balvu (noteiktas naudas summas, ko izmaksā izglītojamajiem un pedagogiem) 
izmaksai piešķir Cēsu novada pašvaldība, turpmāk tekstā - pašvaldība, atbilstoši attiecīgajam mērķim 
paredzētajiem budžeta līdzekļiem.  
3. Naudas balvu pasniegšana notiek katru gadu.  
 

II. Naudas balvas piešķiršanas mērķis un kritēriji 
4.Naudas balvas piešķiršanas mērķis:  
4.1. izteikt pateicību izglītojamajiem par izcilību, tādējādi veicinot izglītojamo zināšanu un pētniecisko, 
uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi ilgtermiņā;  
4.2. veicināt izglītojamo motivāciju, konkurētspējas prasmju un līderības iemaņu attīstību;  
4.3. izteikt pateicību pedagogiem, tādējādi stimulējot pedagogus darbam ar talantīgiem izglītojamiem 
ilgtermiņā. 
4.4. Izglītojamajiem naudas balvu piešķir par individuāliem sasniegumiem, ja:  
4.4.1. izglītojamajiem ir augsti sasniegumi  ikdienas mācību darbā; 
4.4.2. izglītojamie rezultatīvi piedalījušies šajā nolikumā noteiktajās olimpiādēs un/vai  zinātniski 
pētniecisko darbu konferencēs, SMU. 
4.5.Pedagogiem naudas balvu piešķir par izglītojamā, kuram bijuši augsti rezultāti šajā nolikumā 
noteiktajās olimpiādēs un/vai  zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, SMU, sagatavošanu. 
 

III. Kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un naudas balvas piešķiršanas kārtība 
5. Par izglītojamo sasniegumiem  olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, SMU:  
6. priekšlikumu par naudas balvas piešķiršanu konkrētiem izglītojamajiem pašvaldībai iesniedz izglītības 
iestāde; 
7. dati par izglītojamo sasniegumiem olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, SMU ir 
pieejami, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Universitātes, 
organizācijas “JA Latvia” mācību gadā publiskotajiem rezultātiem; 



8. izglītojamo izvirzīšana naudas balvas piešķiršanai par sasniegumiem olimpiādēs, zinātniski pētniecisko 
darbu konferencēs, SMU pieļaujama, izmantojot iepriekšējā mācību gada rezultātus; 
9. par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs izglītības iestādes direktors iesniedz pašvaldībai 
priekšlikumu, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina izglītojamā sasniegumus; 
10. naudas balvas piešķiršanai attiecināmo olimpiāžu saraksts tiek aktualizēts saskaņā ar Valsts izglītības 
satura centra rīkojumu par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi konkrētajā mācību gadā 
un citām atklātajām olimpiādēm konkrētajā mācību gadā. 
11. Par izglītojamo sasniegumiem ikdienas mācību darbā: 
11.1. līdz katra gada 15. jūnijam izglītības iestāde iesniedz pašvaldībai iesniegumu ar priekšlikumu par 
naudas balvas piešķiršanu tiem izglītojamajiem, kuri beiguši 6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.klasi, apliecinot 
daudzpusīgu izcilību un kuru mācību sasniegumi ir novērtēti uz 8 un augstāk ballēm  visos mācību 
priekšmetos, kas apgūstami konkrētajā klasē; 
12. Izglītības iestāde punktā 11.1. minētajam iesniegumam pievieno sekojošus dokumentus:  
12.1. izrakstu no izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdes protokola par izglītojamo izvirzīšanu 
naudas balvas saņemšanai; 
12.2. izglītojamo liecību kopijas; 
12.3. sarakstu, kurā norādīts izglītojamo vai izglītojamo likumisko pārstāvju personas kods un bankas 
konta numurs. Ja naudas balva tiek pārskaitīta izglītojamā likumiskā pārstāvja bankas kontā, nepieciešams 
pievienot iesniegumu no konkrētās personas. 
13. Izglītības pārvalde apkopo saņemtos izglītības iestāžu iesniegumus, sagatavo priekšlikumu par naudas 
balvas piešķiršanu izglītojamajiem un pedagogiem, uzglabā saņemtos dokumentus atbilstoši lietu 
nomenklatūrai. 
14. Izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz Cēsu novada domes priekšsēdētājam rīkojuma projektu par 
naudas balvas piešķiršanu izglītojamajiem un pedagogiem par sasniegumiem  olimpiādēs un  zinātniski 
pētniecisko darbu konferencēs, SMU. 

IV. Naudas balvu fonds 
15. Naudas balva izglītojamajam par katru sasniegumu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē (pirms nodokļu nomaksas):  
15.1. par katru 1.vietu 80.00 EUR;  
15.2. par katru 2.vietu 70.00 EUR;  
15.3. par katru 3. vietu 60.00 EUR;  
15.4. par katru atzinību 50.00 EUR;  
15.5. par katru sasniegumu starptautiskajā olimpiādē 150 EUR.   
16. Naudas balva pedagogam par katra izglītojamā katru sasniegumu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē (pirms nodokļu nomaksas):  
16.1. par katru 1.vietu EUR 90.00; 
16.2. par katru 2.vietu EUR 80.00 ;  
16.3. par katru 3. vietu EUR 60.00;  
16.4. par katru atzinību EUR 50.00;  
16.5. par katru sasniegumu starptautiskajā olimpiādē 100 EUR.   
17. Naudas balvu fonds par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem kārtējam gadam tiek veidots, 
pamatojoties uz iepriekšējā gada datiem par 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.klases izglītojamo ikdienas 
sasniegumiem: 
17.1. par mācību sasniegumiem, beidzot 6.klasi, EUR 50.00 
17.2. par mācību sasniegumiem, beidzot 7.klasi, EUR 60.00 
17.3. par mācību sasniegumiem, beidzot 8.klasi, EUR 80.00 
17.4. par mācību sasniegumiem, beidzot 9.klasi, EUR 90.00 
17.5. par mācību sasniegumiem, beidzot 10.klasi, EUR 100.00 
17.6. par mācību sasniegumiem, beidzot 11.klasi, EUR 110.00 
17.7. par mācību sasniegumiem, beidzot 12.klasi, EUR 120.00 
18. Naudas balvas par katru iegūto 1., 2. un 3.vietu un Atzinību olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē tiek piešķirtas apstiprinātā budžeta ietvaros. Ja apstiprinātā budžeta ietvaros papildu 



finansējums nav pieejams visu naudas balvu izmaksai, tad naudas balvas tiek izmaksātas vietu prioritārā 
secībā.  
19. Naudas balva tiek izmaksāta par katru sasniegto rezultātu katram izglītojamajam un pedagogam. Ja 
viens izglītojamais izcīnījis vairākas godalgotas vietas vai Atzinības, naudas balvas tiek summētas kopā.  
20. Naudas balvas izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā tiek piešķirtas 
apstiprinātā budžeta ietvaros. Ja apstiprinātā budžeta ietvaros papildu finansējums nav pieejams visu 
naudas balvu izmaksai, tad naudas balvas tiek izmaksātas prioritārā secībā pēc augstākā vidējā vērtējuma. 
21. Par izmaiņām naudas balvu fondā lemj Cēsu novada dome, ja budžetā ir pieejams finansējums.  
 

V. Noslēguma jautājumi 
22. Nolikums stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī. 
23. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:  
23.1. 31.10.2013. Nolikumu Nr. 43 ,,Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un 
pedagogiem”; 
23.2. Skujenes pamatskolas 30.08.2018. apstiprināto Iekšējo noteikumu punktu Nr. 1-8 “Kārtība, kādā tiek 
izteikta atzinība skolēniem par sasniegumiem mācību gada laikā”; 
23.3. Priekuļu pagasta padomes 08.02.2008. sēdē apstiprināto nolikumu ,,Kārtība, kādā tiek piešķirtas 
naudas balvas Priekuļu vidusskolas izglītojamajiem”; 
23.4. 27.11.2012. Nolikumu ,,Jaunpiebalgas vidusskolas konkursa nolikums par labākajiem sasniegumiem 
mācību un interešu izglītības programmu izpildē”.  

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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