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APSTIPRINĀTS 
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2014.gada 22.maija sēdes lēmumu  

(protokols Nr.9 paragrāfs Nr.28) 

 

  

Nolikums 

„Par Tērvetes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu 

sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību“ 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas  2.punktu 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami vispārējās izglītības iestāžu 

skolēnu sasniegumi novada, valsts un starptautiska  mēroga mācību 

priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē. 

1.2. Nolikums nosaka arī apbalvošanas kārtību un naudas balvu apmērus un 

finansēšanas avotus. 

2. SKOLĒNU SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

2.1.  Tērvetes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumus vērtē ik gadus 

attiecīgā mācību gada noslēgumā. 

2.2.  Skolēnu sasniegumu izvērtēšanā ņem vērā rezultātus, kuri sasniegti: 

2.3.  Starpnovadu, Zemgales reģiona un Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; 

2.4.  Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs; 

2.5.  Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē. 

2.6.  Sasniegumu vērtēšanu, veic Tērvetes novada Pedagoģiskā komisija līdz 

kārtējā gada maija mēneša 20. datumam saskaņā ar mācību priekšmetu 

olimpiāžu un konkursu rezultātu vērtēšanas protokoliem attiecīgajā mācību 

gadā. 



3. BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Izcilāko skolēnu apbalvošanai izveido balvu fondu, kura līdzekļus veido: 

3.1.1. novada domes ikgadējā budžeta līdzekļi; 

3.1.2. juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi. 

3.2. Par izciliem sasniegumiem Eiropas un Pasaules mācību priekšmetu 

olimpiādēs skolēniem piešķir Tērvetes novada Atzinības rakstu un naudas 

balvas šādos apmēros: 

3.2.1. par 1.vietu – līdz 200 euro; 

3.2.2. par 2.vietu – līdz 175 euro; 

3.2.3. par 3.vietu – līdz 150 euro. 

3.3. Par izciliem panākumiem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs skolēniem 

piešķir Tērvetes novada Atzinības rakstu un naudas balvas šādos apmēros: 

3.3.1. par 1.vietu – līdz 100 euro; 

3.3.2. par 2.vietu – līdz 70 euro; 

3.3.3. par 3.vietu – līdz 55 euro; 

3.3.4. par Atzinības raksta iegūšanu – līdz 35 euro. 

3.4. Par Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē individuālo vai grupu autoru 

iegūtu: 

3.4.1. pirmās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķir Tērvetes 

novada Atzinības rakstu un naudas balvu līdz 100 euro; 

3.4.2. otrās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķir Tērvetes 

novada Atzinības rakstu un naudas balvu līdz 70 euro. 

3.5. Ja vienu zinātnisko darbu izstrādā vairāki skolēni, iegūtās prēmijas summu 

sadala uz skolēnu skaitu. 

3.6. Par panākumiem Zemgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konferencē – konkursā skolēniem piešķir 

Tērvetes novada Atzinības rakstu un naudas balvas šādos apmēros: 

3.6.1. par 1.vietu – līdz 55 euro; 

3.6.2. par 2.vietu –  līdz 40 euro; 

3.6.3. par 3.vietu – līdz  30 euro; 

3.7. Ja sasniegums atbilst godalgotai vietai, trīs labāko rezultātu un Atzinības 

ieguvējus starpnovadu (Auces, Dobeles un Tērvetes novadu) mācību 

priekšmetu olimpiādēs apbalvo ar Tērvetes novada Atzinības rakstu un 

naudas balvu šādos apmēros: 

3.7.1. par 1.vietu – līdz 30 euro; 

3.7.2. par 2.vietu –  līdz 20 euro; 

3.7.3. par 3.vietu – līdz  15 euro; 

3.7.4. par Atzinību – līdz 7 euro; 



3.8. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotās vietas, naudas balvu apmēru summē 

un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēra kopsummā. 

3.9. Naudas balvu pasniegšanu organizē Tērvetes novads ikgadējā svinīgā mācību 

priekšmetu olimpiāžu laureātu sanāksmē. 

3.10. Naudas balvas izmaksā saskaņā ar Tērvetes novada domes rīkojumu.  

3.11. Starptautiskajās olimpiādēs, kuras notiek vasaras mēnešos, gūtos 

rezultātus iekļauj nākamā mācību gada sasniegumu izvērtēšanā. 

 

Domes priekšsēdētāja      D. Reinika 


