
 
 

Apstiprināts ar  
Nīcas novada domes  

2014.gada 14. aprīļa sēdes  
lēmumu (protokols Nr.6 ) 

 
Grozījumi: 

Nīcas novada domes sēdes lēmums   11.05.2015 (protokols Nr. 7) 

Nīcas novada  domes ārkārtas sēdes  lēmums 30.05.2017 (protokols Nr. 10) 

 AKTUĀLĀLĀ  REDAKCIJA  -   30.05.2017 

 

 

NOLIKUMS 

“Par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju mācību sasniegumu 

stimulēšanu un naudas balvas piešķiršanu par līdzdalību  mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās” 

Mērķis  

-  rosināt skolēnu un skolotāju sadarbību mācību priekšmetu padziļinātai 

apguvei; 

- stimulēt uz izaugsmi vērstu skolēnu ikdienas mācību darbu ; 

- veicināt skolēnu konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību. 

Laiks 

- mācību gads 

Pamatojums 

- novada, starpnovadu, valsts un starptautiskā  mēroga mācību priekšmetu 

olimpiāžu, sporta sacensību, konkursu rezultāti, mācību gada noslēguma 

vidējās atzīmes. 

Dalībnieki 

- Nīcas PII “Spārīte” audzēkņi un skolotāji 

- Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas audzēkņi, 1. - 9. klašu 

skolēni un skolotāji; 

- Nīcas vidusskolas 1. - 12. klašu skolēni un skolotāji; 

- Nīcas mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji. 

Vērtēšana un apbalvošana: 
 

1. Naudas balva par sekmju vidējo atzīmi reitingos 

 mācību gada noslēgumā vispārizglītojošajās skolās 

 



1.1. Apbalvot skolēnus ar naudas balvu par augstiem sasniegumiem mācību 

darbā šādās klašu grupās – 4.klase*, 5.-7.klase, 8.-9.klase un 10.-12.klase. 

 

*Saņem viens labākais skolēns mācību darbā no klases. 

Par ko € 

1.vieta      20.00 

2.vieta            15.00 

3.vieta      10.00 

 
2.Skolēnu individuāla apbalvošana 

 
2.1.Starptautiskās  mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, sporta sacensības; 
 

Par ko € 

1.vieta 100.00 

2.vieta       75.00 

3.vieta 50.00 

4. – 6. vieta vai atzinība 35.00 

par piedalīšanos 20.00 

par īpašiem sasniegumiem pēc 

administrācijas ieteikumiem 

20.00- 50.00 

 
 
 

2.2. Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniski pētnieciskie darbi 
 

Par ko € 

1.vieta 40.00 

2.vieta       30.00 

3.vieta 25.00 

4. – 6. vieta vai atzinība 15.00 

par piedalīšanos 10.00 

par īpašiem sasniegumiem pēc 
administrācijas ieteikumiem 

20.00- 50.00 

 
 

2.3. Valsts mēroga un Kurzemes reģiona konkursi, sporta sacensības  
 

Par ko         



€ 

1.vieta 20.00 

2.vieta       15.00 

3.vieta 12.00 

atzinība 10.00 

par piedalīšanos 7.00 

par īpašiem 
sasniegumiem 

20.00 – 50.00 

 
2.4. Lielo pilsētu un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi 
 
. 

Par ko        
€ 

1.vieta            17.00 
 

2.vieta       14.00 

3.vieta 11.00 

atzinība 9.00 

par piedalīšanos 7.00 

 
2.5. Trīs un vairāku novadu mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski 

pētnieciskie darbi 

 

Par ko € 

1.vieta 15.00 

2.vieta           12.00 

3.vieta      10.00 

atzinība       7.00 

 
2.6 Trīs un vairāku novadu konkursi un sporta sacensības 

 

Par ko € 

1.vieta 10.00 

2.vieta        7.00 

3.vieta 5.00 

atzinība 3.00 



 
 
 
2.7. Divu novadu mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētnieciskie darbi 

 

Par ko € 

1.vieta 9.00 

2.vieta       8.00 

3.vieta 7.00 

 
 
 
2.8. Nīcas novada mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētnieciskie 
darbi 

 

Par ko € 

1.vieta 7.00 

2.vieta       6.00 

3.vieta 5.00 

 
2.9. Divu novadu konkursi un sporta sacensības  

 

Par ko € 

1.vieta 7.00 

2.vieta       6.00 

3.vieta 5.00 

 
2.10. Nīcas novada konkursi un sporta sacensības  

 

Par ko € 

1.vieta 6.00 

2.vieta       5.00 

3.vieta 4.00 

 
 

3. Komandu un kolektīvu apbalvošana (katram dalībniekam) 
 
3.1. Starptautiskie konkursi, olimpiādes,sacensības, skates. 
 

Par ko € 

1.vieta 10.00 



2.vieta       7.00 

3.vieta 6.00 

atzinība 5.00 

par piedalīšanos 4.00 

Īpaši sasniegumi 15.00 – 50.00 

 

3.2. Valsts mēroga, Kurzemes reģiona olimpiādes, konkursi un sporta sacensības  

 

Par ko € 

1.vieta 7.00 

2.vieta       6.00 

3.vieta 5.00 

atzinība 4.00 

par piedalīšanos 2.00 

 

 3.3. Lielo pilsētu un starpnovadu olimpiādes, konkursi un sporta sacensības  

 

Par ko € 

1.vieta 6.00 

2.vieta       5.00 

3.vieta 4.00 

atzinība 3.00 

 

3.4. Trīs un vairāku novadu olimpiādes, konkursi un sporta sacensības  

 

Par ko € 

1.vieta 5.00 

2.vieta       4.00 

3.vieta 3.00 

atzinība 2.00 

 
 
3.5. Divu novadu olimpiādes, konkursi un sporta sacensības  



 

Par ko     € 

1.vieta 4.00 

2.vieta       3.00 

3.vieta 2.00 

 
3.6. Nīcas novada olimpiādes, konkursi un sporta sacensības  
 

Par ko     € 

1.vieta  3.00 

2.vieta        2.00 

3.vieta  1.00 

 
3.7.  Skolu administrācijas par īpašiem sasniegumiem var piešķirt naudas balvu   

10.00 – 50.00  eiro  apmērā katram dalībniekam. 

Ja olimpiādes, konkursi vai sacensības notiek vairākās kārtās, kur tiek 

noteikta vidējā iegūtā vieta kopvērtējumā, tad, nosakot naudas balvu, tiek ņemta vērā 

katrā kārtā iegūtā vieta. 

 
4. Skolotāju apbalvošana par skolēnu sasniegumiem* 

 
*  Šajā sadaļā naudas balvas norādītas pēc nodokļu  nomaksas 

 
4.1. Starptautiskās olimpiādes, konkursi, sacensības, skates. 
 

Par ko    € 

1.vieta 50.00 

2.vieta       40.00 

3.vieta 30.00 

Atzinība, 4.-6.vieta 20.00 

par piedalīšanos 15.00 

 
4.2. Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniski pētnieciskie darbi 
 

Par ko € 

1.vieta 30.00 

2.vieta       20.00 

3.vieta 15.00 



4. – 6. vieta vai atzinība 10.00 

par piedalīšanos 7.00 

 
 
4.3. Valsts mēroga, Kurzemes reģiona konkursi , sacensības, skates 
 

Par ko    € 

1.vieta 20.00 

2.vieta       15.00 

3.vieta 10.00 

atzinība 7.00 

par piedalīšanos 5.00 

 
4.4. Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, sacensības 

 

     4.4.1. Vispārizglītojošo skolu skolotāji saņem naudas balvu par katru iegūto vietu 

 

Par ko    € 

1.vieta 15.00 

2.vieta       10.00 

3.vieta 7.00 

atzinība 5.00 

 
Sporta skolotājiem par skolēnu iegūtajām vietām, piešķirot naudas balvu, tiek 

piemērots koeficients 0,2 

 

     4.4.2. Mūzikas skolas skolotāji saņem naudas balvu : 

 20.00 € par skolēna iegūto 1. vietu,  

 15.00 € par divām vai vairāk godalgotām vietām; 

 10.00 € par vienu skolēna iegūto 2. vietu vai 3. vietu, vai atzinību; 

 
4.5. Skolu administrācijas par īpašiem sasniegumiem ārpusskolas mācību un 

interešu izglītības darbā, kurās nepiešķir godalgas, var ierosināt piešķirt skolotājiem 

naudas balvu 10.00 - 50.00 eiro apmērā. 

 



4.5.1  Vispārizglītojošo skolu skolotāji saņem naudas balvu par katru iegūto vietu 

Nīcas novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās ; 

 

Par ko    € 

1.vieta 7.00 

2.vieta       5.00 

3.vieta 3.00 

 
Sporta skolotājiem par skolēnu iegūtajām vietām, piešķirot naudas balvu, tiek 

piemērots koeficients 0,2. 

(grozījumi apstiprināti  ar Nīcas novada  domes  11.05.2015  sēdes  lēmumu, protokols Nr. 7) 

 

4.6.Pirmsskolas vecuma bērni uz balvu pasniegšanas pasākumu ierodas kopā ar 

vienu no vecākiem vai pilnvarotu personu. 

 

4.7. Nīcas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, 

pamatojoties uz novada izglītības speciālistes iesniegumu par īpašiem 

sasniegumiem ārpusskolas mācību un interešu izglītības darbā var ierosināt piešķirt 

Skolu administrācijas pārstāvim naudas balvu 10.00 - 50.00 eiro apmērā. 

(grozījumi apstiprināti  ar Nīcas novada  domes  11.05.2015  sēdes  lēmumu, protokols Nr. 7) 

 

4.8. Noteikt, ka  nolikumā  noteiktās summas  ir  izmaksājamās  summas, t.i.  

summas pēc  nodokļu  nomaksas. 

(groizījumi apstiprināti ar Nīcas  novada domes ārkārtas  sēdes  lēmumu,(protokols Nr.10) 

 

Finansējums 
 
Nīcas novada dome 
 
Apbalvojamo skolēnu un skolotāju sarakstu apstiprina Nīcas novada domes Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. 
 
Domes priekšsēdētājs                                        A. Petermanis 
  
 
 
 
 

 


