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TUKUMA  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas  Nr.90000050975 

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 

tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876 

www.tukums.lv      e-pasts: dome@tukums.lv 
 

 

 

APSTIPRINĀTI 

         ar Tukuma novada Domes 28.02.2019. 

         lēmumu (prot.Nr.3. 4.§) 

  

NOTEIKUMI 

Tukumā 

2019.gada 28.februārī                   Nr.5 

(prot.Nr.3, 4.§) 

Par Tukuma novada izglītības iestāžu 

izglītojamo un pedagogu apbalvošanu  

ar naudas balvu 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 27.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi “Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu 

ar naudas balvu” (turpmāk – Noteikumi) nosaka, kā tiek organizēta Tukuma novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes skolu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un 

pedagogu apbalvošana ar naudas balvu. 

2. Skolēnu un pedagogu apbalvošanas mērķis ir veicināt Tukuma novada skolu skolēnu 

mācību rezultātu un radošās darbības izcilību vispārējā un profesionālās ievirzes izglītībā, 

novērtējot skolēnu sasniegumus un pedagogu ieguldījumu šo sasniegumu sekmēšanā. 

3. Skolēnu un pedagogu apbalvošanas uzdevumi ir: 

3.1. motivēt skolēnus sasniegt augstus rezultātus ikdienas mācību darbā; 

3.2. motivēt skolēnus piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, radošās darbības 

konkursos, veikt zinātniskās pētniecības darbu un apliecināt savu konkurētspēju reģionālajā, valsts 

un starptautiskajā mērogā; 

3.3. motivēt pedagogus darbam ar talantīgajiem skolēniem viņu sasniegumu sekmēšanai.  

4. Naudas balvu fondu katru gadu nosaka Tukuma novada Dome, plānojot finanšu līdzekļus 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) budžetā. 

5. Naudas balvas iedalītā budžeta ietvaros piešķir Noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā. 

 

II. Apbalvošanas pretendentu izvirzīšanas un pieteikšanas nosacījumi 

 

6. Apbalvošanai var izvirzīt: 

6.1. vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos sekmju 

izrakstā par pamatizglītības programmas apguvi, neņemot vērā noslēguma valsts pārbaudes darbu 

rezultātus, ir ne zemāki par 8 ballēm (8, 9, 10 balles);  

6.2. vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos sekmju 

izrakstā par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, neņemot vērā noslēguma valsts 

pārbaudes darbu rezultātus, ir ne zemāki par 8 ballēm (8, 9, 10 balles); 

http://www.tukums.lv/
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6.3. vispārizglītojošo skolu skolēnus par izvirzīšanu dalībai Valsts izglītības satura centra 

(turpmāk – VISC) noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajās 

skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs; 

6.4. vispārizglītojošo skolu skolēnus par iegūto 1., 2., 3.vietu vai Atzinību VISC noteiktajās 

valsts un reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

konferencēs; 

6.5. vispārizglītojošo skolu skolēnus par izcīnīto 1., 2. vai 3.vietu valsts mēroga atklātajos 

mācību priekšmetu konkursos, pedagogu profesionālo organizāciju rīkotajos valsts mēroga 

konkursos un cita veida pasākumos, kuros ir konkursa elementi – aktivitātēs, kuras notikušas 

vismaz trīs posmos, ar ne mazāk kā divām atlases kārtām;  

6.6. vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuri apgūst pamatizglītības profesionāli orientētā 

virziena programmu, par iegūto 1., 2. vai 3.vietu profesionāli orientēto mācību priekšmetu valsts 

mēroga konkursos izglītības iestādēm, kas īsteno pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programmu; 

6.7. profesionālās ievirzes skolu skolēnus, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības 

programmu, par izcilību profesionālās ievirzes izglītībā; 

 6.8. pedagogus par Noteikumu 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. un 6.7. apakšpunktos minēto skolēnu 

sagatavošanu. 

 

7. Apbalvošanai izvirzāmo skolēnu skaitu Noteikumu 6.6. un 6.7. apakšpunktos minētajās 

skolās nosaka proporcionāli skolēnu skaitam, kuri apgūst attiecīgi pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena programmu vai profesionālās ievirzes izglītības programmas, paredzot, ka naudas 

balvu piešķir ne vairāk kā 2 % no attiecīgās izglītības iestādes skolēnu skaita, kuri apgūst attiecīgi 

pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu vai profesionālās ievirzes izglītības 

programmas. Lai nodrošinātu naudas balvas pretendentu izvirzīšanas objektivitāti un atbilstību šajā 

punktā noteiktajai kvotai, Noteikumu 6.6. un 6.7. apakšpunktos minētās skolas izstrādā iekšējos 

noteikumus par kārtību, kādā skolēni un skolotāji tiek izvirzīti apbalvošanai, ko saskaņo ar 

Izglītības pārvaldi. 

 

8. Pretendentu pieteikšana apbalvošanai:  

8.1. vispārizglītojošās skolas: 

8.1.1. katru gadu līdz 10.maijam iesniedz papīra formā Izglītības pārvaldes sekretārei 

pieteikuma veidlapu (2.pielikums) par skolēniem un skolotājiem, kuri pretendē uz apbalvošanu 

saskaņā ar Noteikumu 6.3., 6.4. vai 6.5. apakšpunktiem, klāt pievienojot dokumentu kopijas, kas 

apliecina skolēnu sasniegumus, un iesniegumus (3.pielikums);  

8.1.2. līdz pēdējai 9. un 12.klašu skolēnu mācību dienai iesniedz papīra formā Izglītības 

pārvaldes sekretārei pieteikuma veidlapu (4., 5.pielikums) par skolēniem, kuri pretendē uz 

apbalvošanu saskaņā ar Noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktiem, un iesniegumus (3.pielikums); 

8.2. profesionālās ievirzes skolas vai vispārizglītojošās skolas, kuras skolēni apgūst 

pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu, direktors katru gadu līdz 10.maijam 

iesniedz papīra formā Izglītības pārvaldes sekretārei pieteikuma veidlapu (6.pielikums), aprakstot 

kopsavilkumu par attiecīgi pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmas vai 

profesionālās ievirzes izglītības programmu skolēnu sasniegumiem mācību gada laikā skolā 

kopumā un norādot apbalvošanai izvirzītos skolēnus un skolotājus atbilstīgi Noteikumu 7.punktam, 

un iesniegumus (3.pielikums); 

8.3. Noteikumu 2., 4., 5. un 6.pielikumu iesūta arī elektroniski uz e-pasta adresi 

izglitiba@tukums.lv; 

8.4. piesakot pretendentus apbalvošanai par sasniegumiem Noteikumu 6.5. apakšpunktā 

minētajos pasākumos, apbalvošanas pieteikumam pievieno attiecīgā pasākuma nolikumu, lai būtu 

iespējams izvērtēt attiecīgā pasākuma atbilstību šiem Noteikumiem. 
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III. Apbalvošanas kārtība 

 

9. Apbalvošanas pieteikumus izvērtē Izglītības pārvaldes vadītāja izveidota komisija 

(turpmāk – Komisija), kas sniedz ieteikumu naudas balvu piešķiršanai. 

10. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas Izglītības 

pārvaldes vadītājs izdod rīkojumu par skolēnu un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvām. Ja 

kādam no apbalvošanas pretendentiem tiek atteikta naudas balvas piešķiršana, skolai tiek nosūtīts 

Komisijas protokola izraksts, kurā norādīts atteikuma iemesls. 

11. Ja viens skolēns izcīnījis vairākas godalgotas vietas, naudas balva tiek piešķirta par 

augstāko sasniegumu. Ja kādu no izcilajiem sasniegumiem iegūst divi un vairāk skolēnu (turpmāk – 

komanda), naudas balvas summu dala uz visiem sasnieguma dalībniekiem.  

12. Pedagogam naudas balvu nosaka atbilstīgi Noteikumu 1.pielikumam. Ja kādu no 

skolēniem, kurš izcīnījis godalgotās vietas, gatavojuši vairāki pedagogi, naudas balvas summa tiek 

sadalīta uz visiem pedagogiem. Ja viens pedagogs sagatavojis vairākus skolēnus vai vairākas 

komandas ar izciliem sasniegumiem, tad pedagogs saņem naudas balvu 100% apmērā no skolēna 

vai komandas augstākā sasnieguma. 

13. Naudas balvu ieskaita skolēna vai pedagoga iesniegumā norādītajā kontā, ieturot 

normatīvajos aktos paredzētos nodokļus. 

14. Profesionālās ievirzes konkursos, sacensībās u.c. pasākumos, kas notiek vasaras 

mēnešos, gūtos rezultātus iekļauj nākamā mācību gada apbalvošanas pieteikumā. 

15. Ja skolēns saņēmis Tukuma novada pašvaldības apmaksātu balvu par sasniegumiem 

mācību olimpiādēs, konkursos vai skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, tad šajos 

Noteikumos minētā naudas balvas summa tiek samazināta par jau saņemtās balvas vērtību. 

 16. Sportists vai sporta spēļu komanda nevar pretendēt uz šajos Noteikumos minēto naudas 

balvu, ja par attiecīgo sasniegumu ir saņemta naudas balva saskaņā ar Tukuma novada Domes 

noteikumiem par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

17. Skolēnu un pedagogu apbalvošana notiek katra gada maijā. 

18. Informāciju par skolēniem un pedagogiem, kuriem piešķirtas naudas balvas, ievieto 

Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv. 

19. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.martā. 

20. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada Domes 2014.gada 

27.februāra noteikumi Nr.1 “Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošana ar naudas balvu” (protokols Nr.2, 3.§.). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          Ē.Lukmans 
 

 

 

 
  

 

  

http://www.tip.edu.lv/


Nd3-19 

4 

 

  

1.pielikums 

Tukuma novada Domes 28.02.2019. 

noteikumiem Nr.5 „Par Tukuma novada 

izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu ar naudas balvu” 

 

Naudas balvu apmērs 

 

Naudas balvu iedalītā budžeta ietvaros piešķir šādā apmērā (ieturot normatīvajos aktos 

paredzētos nodokļus): 

 

1. Skolēniem: 

1.1. vispārizglītojošajās skolās: 

Sasniegums Pakāpe/ 

vieta 

Summa 

(euro) 

kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos sekmju izrakstā par 

vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, neņemot vērā noslēguma 

valsts pārbaudes darbu rezultātus, ir ne zemāki par 8 ballēm (8, 9, 10 balles) 

līdz 

400,00 euro  

kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos sekmju izrakstā par 

pamatizglītības programmas apguvi, neņemot vērā noslēguma valsts 

pārbaudes darbu rezultātus, ir ne zemāki par 8 ballēm (8, 9, 10 balles) 

līdz 

300,00 euro 

par iegūto 1., 2., 3.vietu vai Atzinību VISC noteiktajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās 

pētniecības darbu konferencēs valsts posmā 

1.pakāpe

/vieta 

līdz 280 

euro 

2.pakāpe

/vieta 

līdz 265 

euro 

3.pakāpe

/vieta 

līdz 250 

euro 

Atzinība līdz 235 

euro 

par iegūto 1., 2., 3.vietu vai Atzinību VISC noteiktajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās 

pētniecības darbu konferencēs reģionu posmā 

1.pakāpe

/vieta 

līdz 220 

euro 

2.pakāpe

/vieta 

līdz 205 

euro 

3.pakāpe

/vieta 

līdz 190 

euro 

Atzinība līdz 175 

euro 

par izcīnīto 1., 2. vai 3.vietu valsts mēroga atklātajos 

mācību priekšmetu konkursos, pedagogu profesionālo 

organizāciju rīkotajos valsts mēroga konkursos un cita veida 

pasākumos, kuros ir konkursa elementi – aktivitātēs, kuras 

notikušas vismaz trīs posmos, ar ne mazāk kā divām atlases 

kārtām valsts posmā 

1.pakāpe

/vieta 

līdz 160 

euro 

2.pakāpe

/vieta 

līdz 145 

euro 

3.pakāpe

/vieta 

līdz 130 

euro 

kuri apgūst pamatizglītības profesionāli orientētā 

virziena programmu, par iegūto 1., 2. vai 3.vietu profesionāli 

orientēto mācību priekšmetu valsts mēroga konkursos 

izglītības iestādēm, kas īsteno pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena programmu valsts posmā 

1.pakāpe

/vieta 

līdz 115 

euro 

2.pakāpe

/vieta 

līdz 100 

euro 

3.pakāpe

/vieta 

līdz 85 

euro 
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1.2. vispārizglītojošo skolu skolēniem par izvirzīšanu dalībai VISC noteiktajās 

starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajās skolēnu zinātniskās pētniecības 

darbu konferencēs – līdz 300,00 euro; 

1.3. profesionālās ievirzes skolu skolēniem, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības 

programmu, par izcilību profesionālās ievirzes izglītībā – līdz 150,00 euro. 

 

2. Pedagogiem par skolēna sagatavošanu – līdz 80% no skolēnam noteiktās naudas balvas 

apjoma, izņemot Noteikumu 12.punktā noteiktos gadījumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          Ē.Lukmans 
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2.pielikums 

Tukuma novada Domes 28.02.2019. noteikumiem Nr.5 „Par 

Tukuma novada  izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu ar naudas balvu” 

 

APSTIPRINU 

___________________ skolas direktors(re) 

____________________________________ 

20___.gada _____. ____________________ 
  

_______________________________________________________________________________ 

(skolas nosaukums) 

 

pieteikums skolēnu un pedagogu apbalvošanai saskaņā ar Noteikumu 6.3., 6.4. vai 6.5. apakšpunktiem  

20___./20___.m.g. 

 

N

.p.k. 

Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolē

na personas 

kods 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

Skolo

tāja personas 

kods 

I

egūtā 

vieta 

Lī

menis  

(reģions, 

valsts) 

Pasākums, kurā iegūta godalgotā vieta, 

pilns nosaukums 

Pievienotā

s diploma kopijas 

pielikuma 

numurs 

                  

                  

                  

                  

 

Pielikumā: apbalvošanai izvirzīto skolēnu diplomu kopijas, tabulā minētajā secībā, uz _____ lapām. 

Aizpildītu pielikumu iesūta arī elektroniski izglitiba@tukums.lv 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          Ē.Lukmans 
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3.pielikums 

Tukuma novada Domes 28.02.2019. 

noteikumiem Nr.5 „Par Tukuma 

novada izglītības iestāžu izglītojamo 

un pedagogu apbalvošanu ar naudas 

balvu” 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldei 
Naudas balvas pretendenta (skolnieka vai pedagoga) 

 

vārds, uzvārds ___________________________________________________________ 

 

Personas kods  

 

Deklarētā dzīvesvietas adrese ______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________ LV ___________ 

 

Iesniegums 
 

Naudas balvas piešķiršanas gadījumā, lūdzu to pārskaitīt uz kontu: 

Banka ____________________________________ 

Bankas kods _______________________________ 

 

Konta numurs  

                     
(IBAN  21 zīme) 

______________________________________________________________________________ 
Aizpilda, ja bankas konta turētājs nav naudas balvas pretendents 

 

Konta turētāja vārds, uzvārds _____________________________________________________ 

 

Personas kods 

______________________________________________________________________________ 
Ar šo apliecinu, ka piekrītu manu datu apstrādei Tukuma novada Izglītības pārvaldē 
Datu aizsardzības atruna – Tukuma novada Izglītības pārvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar 
šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par 
fizisko personu aizsardzību  attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) prasībām attiecībā uz personu datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu 
šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu 
pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī 
prasīt savu datu dzēšanu. 

 
20____.gada “ _____.  “ ________________ 

 

Naudas balvas pretendenta (skolnieka vai pedagoga)  

___________________________________ /____________________/ 
  paraksts           paraksta atšifrējums 

 

Domes priekšsēdētājs          Ē.Lukmans 
  

      -      

      -      
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4.pielikums 

Tukuma novada Domes 28.02.2019. 

noteikumiem Nr.5 „Par Tukuma novada 

izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu ar naudas balvu” 

 

APSTIPRINU 

___________________ skolas direktors(re) 

____________________________________ 

20___.gada _____. ____________________ 
  

_______________________________________________________________________________ 

(skolas nosaukums) 

 

pieteikums – 9.klases skolēnu saraksts apbalvošanai par izciliem mācību rezultātiem 

 20___./20___.m.g. 

 
N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds,  Personas kods 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Pielikumā: apbalvošanai izvirzīto skolēnu gada vērtējumi visos mācību priekšmetos (kopija vai 

izdruka), tabulā minētajā secībā, uz _____ lapām. 

 

Aizpildītu pielikumu iesūta arī elektroniski izglitiba@tukums.lv 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          Ē.Lukmans 
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5.pielikums 

Tukuma novada Domes 28.02.2019. 

noteikumiem Nr.5 „Par Tukuma novada 

izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu ar naudas balvu” 

 

APSTIPRINU 

___________________ skolas direktors(re) 

____________________________________ 

20___.gada _____. ____________________ 
  

_______________________________________________________________________________ 

(skolas nosaukums) 

 

pieteikums – 12.klases skolēnu saraksts apbalvošanai par izciliem mācību rezultātiem 

20___./20___.m.g. 

 
N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds,  Personas kods 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Pielikumā: apbalvošanai izvirzīto skolēnu gada vērtējumi visos mācību priekšmetos (kopija vai 

izdruka), tabulā minētajā secībā, uz _____ lapām. 

 

Aizpildītu pielikumu iesūta arī elektroniski izglitiba@tukums.lv 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs           Ē.Lukmans
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6.pielikums 

Tukuma novada Domes 28.02.2019. 

Noteikumiem Nr.5 „Par Tukuma novada 

izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanu ar naudas balvu” 

APSTIPRINU 

___________________ skolas direktors(re) 

____________________________________ 

20___.gada _____. ____________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(skolas nosaukums) 

pieteikums skolēnu un pedagogu apbalvošanai saskaņā ar Noteikumu 6.6. vai 6.7. apakšpunktiem 

mākslā/mūzikā/sportā 20___./20___.m.g. 

 
Īss apraksts – kopsavilkums ( līdz 500 rakstu zīmēm) par skolas skolēnu sasniegumiem mācību gada laikā 

 

 

 

 

N.

p.k. 

Skolēna vārds, uzvārds  

vai  

skolēnu grupas/komandas nosaukums, iekavās norādot skolēnu vārdus un 

uzvārdus 
(ja grupas sastāvs ir lielāks par 5, tad iekavās norāda skolēnu skaitu grupā/komandā) 

Skolēna personas 

kods 

Skolotāja vārds, 

uzvārds 

Skolotāja personas 

kods 

1.         

2.         

…         

 

Pielikumā: apbalvošanai izvirzīto skolēnu iesniegumi tabulā minētajā secībā, uz _____ lapām. 

Aizpildītu pielikumu iesūta arī elektroniski izglitiba@tukums.lv 

 

Domes priekšsēdētājs           Ē.Lukmans 

mailto:izglitiba@tukums.lv

