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Izdoti saskaņā Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

I.         Vispārējie jautājumi 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

(turpmāk – izglītības iestāžu) izglītojamie un pedagogi saņem naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem starptautiskajās, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski 

pētnieciskajos darbos Valsts konferencē, kā rezultātā tiek veidots pozitīvs Cēsu novada tēls 

un pozitīva Cēsu publicitāte vietējā, reģiona, valsts un starptautiskā mērogā. 

 (Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmuma Nr. 420 redakcijā) 

1.2. 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. 

1.3. Naudas balvu pasniegšana notiek katru gadu. 

(Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmuma Nr. 420 redakcijā) 

1.4. Informācija par izglītojamajiem, kuriem ir augsti sasniegumu attiecīgajā mācību gadā, tiek 

ievietota  sadaļā  ,,Cēsu  novads  lepojas"   Cēsu  novada  mājas  lapā www.cesis.lv  un 

pašvaldības laikrakstā ,,Cēsu Vēstis", norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, izglītības  

iestādi, pedagoga vārdu un uzvārdu, un sasniegumu. 

II.        Naudas balvas piešķiršanas mērķis un kritēriji 

2.1. Naudas balvas mērķis: 

2.1.1. veicināt   izglītības    iestāžu    izglītojamo    zināšanu    izaugsmi,    apgūstot   izglītības 

programmu konkrētos mācību priekšmetos; 

2.1.2. veicināt izglītojamo konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību; 

2.1.3. veidot prasmi uzstāties, argumentēti aizstāvēt savu viedokli; 

2.1.4. apzināt vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamos  ar augstiem  sasniegumiem  

mācību darbā. 

2.2. Izglītojamajam naudas balvu piešķir par individuāliem sasniegumiem, ja: 

2.2.1. izglītojamajam bijuši sasniegumi saistībā ar mācību sasnieguma vidējo vērtējumu; 

2.2.2. izglītojamais ar ļoti labiem rezultātiem piedalījies šajā nolikumā noteiktajās olimpiādēs 

vai skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē. 

2.3. Pedagogam naudas balvu piešķir par izglītojamā, kuram bijuši  augsti rezultāti  šajā  

nolikumā noteiktajās olimpiādēs, sagatavošanu. 



III. Kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas kārtība 

3.1.   Par  izglītojamo   sasniegumiem  mācību  priekšmetu  olimpiādēs  un   skolēnu  zinātniski 

pētnieciskajā konferencē: 

3.1.1. priekšlikumu par naudas balvas piešķiršanu noteiktiem izglītojamajiem iesniedz 

Izglītības nodaļai iesniedz izglītības iestāde vai šie dati ir pieejami pašai Izglītības  nodaļai, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes 

mācību gadā apkoptajiem rezultātiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un 

skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē. Izglītojamo izvirzīšana naudas balvas piešķiršanai 

par sasniegumiem olimpiādēs pieļaujama izmantojot iepriekšējā mācību gada rezultātus. 

Olimpiāžu saraksts pielikumā; 

3.1.2. par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs izglītības iestādes direktors iesniedz 

Izglītības nodaļai priekšlikumu, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina izglītojamā 

sasniegumus. 

3.2. Par izglītojamo ikdienas sasniegumiem: 

3.2.1. līdz katra gada 1.jūlijam izglītības iestāde iesniedz Izglītības nodaļai priekšlikumu 

par naudas balvas piešķiršanu tiem izglītojamajiem, kuri: 

3.2.1.1. beiguši 8. klasi un mācību sasniegumu vidējais vērtējums bijis vismaz 8 balles; 

3.2.1.2. beiguši 11.klasi un mācību sasniegumu vidējais vērtējums bijis vismaz 9 balles. 

(Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmuma Nr. 343 redakcijā) 

3.2.2.   Izglītības   iestāde   punktā   3.2.1.   minētajam   iesniegumam   pievieno   sekojošus 

dokumentus: 

3.2.2.1. izrakstu no izglītības iestādes pedagoģiskās padomes protokola par izglītojamā 

izvirzīšanu naudas balvas saņemšanai; 

3.2.2.2. izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu izglītojamā sekmju izrakstu; 

3.2.2.3. naudas balvai izvirzītā izglītojamā rakstisku pārskatu par savu radošo darbību 

un sasniegumiem. 
 

3.3. Izglītības nodaļa apkopo saņemtos pieteikumus, salīdzina pieteikumā norādīto informāciju  

ar izglītojamo sasniegumiem, sagatavo priekšlikumu (rīkojumu un lēmuma projektu) par  

naudas balvas piešķiršanu izglītojamajiem un pedagogiem, glabā saņemtos dokumentus  

atbilstoši lietu nomenklatūrai, veic uzskaiti par izglītojamo un pedagogu sasniegumiem un  

izmaksātajām naudas balvām. 

3.4. Izglītības nodaļa sagatavo un iesniedz Cēsu novada domes priekšsēdētājam  rīkojuma 

projektu par naudas balvas  piešķiršanu  izglītojamajiem un pedagogu   par  

sasniegumiem   mācību   priekšmetu   olimpiādēs   un   skolēnu   zinātniski pētnieciskajā 

konferencē. 

3.5. Līdz katra gada 1.augustam Izglītības nodaļa sagatavo un iesniedz izskatīšanai Cēsu novada 

domes komitejās sagatavoto lēmuma projektu par naudas balvas piešķiršanu izglītojamajiem 

par izglītojamā ikdienas sasniegumiem. 

IV. Naudas balvu fonds 

3.6. Nauda balva izglītojamajam par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu 

zinātniski pētnieciskajā konferencē un pedagogam par katra izglītojamā katru sasniegumu 

Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu Valsts konferencē: 

3.6.1. par katru 1.vietu 45.00 EUR; 

3.6.2. par katru 2.vietu 40.00 EUR; 

3.6.3. par katru 3. vietu 30.00 EUR; 

3.6.4. par katru atzinību 25.00 EUR; 

3.6.5. par katru sasniegumu starptautiskajā olimpiādē 150 EUR. 

(Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmuma Nr. 420 redakcijā) 

3.7. Nauda balva pedagogam par katra izglītojamā katru sasniegumu Valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu Valsts konferencē: 



3.7.1. par katru 1.vietu EUR 83.00; 

3.7.2. par katru 2.vietu EUR 73.00 ; 

3.7.3. par katru 3. vietu EUR 55.00; 

3.7.4. par katru atzinību EUR 46.00; 

3.7.5. par katru sasniegumu starptautiskajā olimpiādē 100 EUR. 

(Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmuma Nr. 420 redakcijā) 

3.8. Naudas balvu fonds par izglītojamo ikdienas sasniegumiem, beidzot, 8. un 11. klasi , 

kārtējam gadam tiek veidots, pamatojoties uz e-klasē ievadītajiem iepriekšējā gada datiem 

par 7. un 10. klases izglītojamo ikdienas sasniegumiem. 

(Cēsu novada domes 29.10.2015. lēmuma Nr. 253 redakcijā) 

3.9.  Par izmaiņām naudas balvu fondā, vadoties no izglītojamo mācību darba rezultātiem,  lemj 

Cēsu novada dome, ja budžetā ir pieejams finansējums. 

(Cēsu novada domes 29.10.2015. lēmuma Nr. 253 redakcijā) 

3.10. Naudas balvas par katru izcīnīto 1., 2. un 3.vietu un Atzinību par izglītojamo sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē tiek piešķirta 

apstiprinātā budžeta ietvaros. Ja apstiprinātā budžeta ietvaros papildu finansējums nav  

pieejams visu naudas balvu izmaksai, tad naudas balvas tiek izmaksātas vietu prioritārā 

secībā. 

3.11. Naudas balva par katru sasniegto rezultātu katrs izglītojamajam tiek izmaksāta vienu reizi. 

Ja viens izglītojamais izcīnījis vairākas godalgotas vietas vai Atzinības, naudas balvas tiek 

summētas kopā. 
3.12. Par izmaiņām naudas balvu fondā, vadoties no izglītojamo mācību darba rezultātiem,  lemj 

Cēsu novada dome, ja budžetā ir pieejams finansējums. 

Sēdes vadītājs 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs 

IZRAKSTS PAREIZS 

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās 

nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos 

jautājumos I. Groza 

01.11.2013.,Cēsīs 



Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu 

izglītojamajiem un pedagogiem 

Pielikums 

Olimpiāžu saraksts 
 

N.p.k. Olimpiāde Mācību priekšmets 

1. Bioloģijas olimpiāde Bioloģija 

2. Ekonomikas olimpiāde Ekonomika 

3. Biznesa plānu (Junior Achievment) Biznesa ekonomiskie pamati 

4. Fizikas atklāta olimpiāde Fizika 

5. Fizikas olimpiāde Fizika 

6. Ģeogrāfijas olimpiāde Ģeogrāfija 

7. Informātikas (programmēšanas) olimpiāde Informātika un programmēšana 

8. Krievu valodas olimpiāde Krievu valoda 

9. Ķīmijas atklātā olimpiāde Ķīmija 

10. Ķīmijas olimpiāde Ķīmija 

11. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Latviešu valoda un literatūra 

12. Latvijas skolēnu zinātniskā konference  

13. Mājturības un tehnoloģiju atklātā olimpiāde Mājturība/māj saimniecība 

14. Matemātikas atklātā olimpiāde Matemātika 

15. Matemātikas olimpiāde Matemātika 

16. Vācu valodas olimpiāde Vācu valoda 

17. Vides projektu olimpiāde  

18. Vizuālās mākslas olimpiāde Vizuālā māksla 

19. Vēstures olimpiāde Vēsture 

20. Atklātā mūzikas olimpiāde Mūzika 

21. Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde Ģeogrāfija 

Sēdes vadītājs 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ 

IZRAKSTS PAREIZS 

Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās 

nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos 

jautājumos 01.11.2013.,Cēsīs 

J.Rozenbergs 

I. Groza 

 


