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2014.gada 27.februārī        Nr.2 
 

„PAR BALVAS– PRĒMIJAS PIEŠĶIRŠANU PEDAGOGIEM” 
 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi attiecas uz Lubānas novada pedagogiem, kuri māca Lubānas 
vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā un Lubānas Mākslas skolā, neatkarīgi 
no deklarētās dzīvesvietas. 

1.2. Balvas-prēmijas tiek finansētas no pašvaldības budžeta. 
1.3. Prēmijas tiek piešķirtas par darbu, kas ieguldīts izglītojamā sagatavošanai 

konkursiem, mācību priekšmetu olimpiādēm, ZPD lasījumiem un Mākslas skolas 
valsts konkursiem, ja izglītojamais ieguvis kādu no godalgotajām 1.-3.vietām 
starpnovadu, reģionu, valsts mērogā, kā arī Atzinību reģiona un valsts mērogā. 

 (grozījumi ar domes lēmumu 28.05.2015., protokols Nr.8, 1) 
1.4. Mērķis: motivēt pedagogus padziļinātam darbam ar izglītojamajiem. 
1.5. Balva- prēmija ir DĀVANU KARTE literatūras iegādei pedagogu un viņu 

skolēnu izglītošanas mērķiem. 
1.6. Izvērtēšana notiek pamatojoties uz iesniegtajiem konkursu un olimpiāžu rezultātu 

protokoliem, ko iesniedz starpnovadu (Madona, Cesvaine, Lubāna, Varakļāni, 
Ērgļi) mācību priekšmetu Metodiskās komisijas un apstiprina izglītības iestāžu 
direktoru vietnieki Izglītības jomā  

(papildināts ar domes lēmumu 28.05.2015. , protokols Nr.8, 1.§) 
 

2. Balvas- prēmijas apmērs 
Izglītojamo sasniegumi un iegūtās vietas 

 
Balva- prēmija pedagogam (EUR) 

 
Valsts mērogā 

1.vieta 70,- EUR 
2.vieta 65,-  EUR 
3.vieta 60,- EUR 

Atzinība 55,- EUR 
Reģionu mērogā 

1.vieta 50.- EUR 
2.vieta 40,-  EUR 
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3.vieta 30,- EUR 
Atzinība 20,- EUR 

Starpnovadu mērogā 
1.vieta 25,- EUR 
2.vieta 20,-  EUR 
3.vieta 15,- EUR 

(papildināts ar domes lēmumu 28.05.2015. , protokols Nr.8, 1.§) 
 

2.1. Ja mācību priekšmetu olimpiādē, ZPD lasījumos un Mākslas skolas valsts 
konkursos piedalās izglītojamo komanda, kuras sagatavošanā darbu ieguldījuši 
vairāki pedagogi, attiecīgā Balva – prēmija tiek sadalīta komandas pedagogu 
starpā (papildināts ar domes lēmumu 26.04.2018., protokols Nr.4, 1.§) 

 
3. Prēmēšanas kārtība 

3.1. Olimpiāžu, ZPD lasījumu un Mākslas skolas valsts konkursu rezultātus, 
pamatojoties uz iesniegtajiem konkursu un olimpiāžu protokoliem, apkopo 
izglītības darba speciālists un iesniedz grāmatvedībā 
(grozījumi ar domes lēmumu 28.05.2015., protokols Nr.8, 1.§) 

3.2. Pedagogs balvu- prēmiju saņem par skolēna augstāko iegūto vietu. 
3.3. Balvas- prēmijas tiek pasniegtas mācību gada noslēgumā maija mēnesī svinīgā 

pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja kopā ar skolēniem- mācību priekšmetu 
olimpiāžu uzvarētājiem. 

 
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs    Tālis Salenieks 


