LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2017.gada 26. janvārī
sēdes protokola Nr.1
lēmumu Nr.1-4
Līvānu novada domes noteikumi
„Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana”
LĪVĀNOS

2017.gada 22. janvārī

Nr.1
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu

I. Apbalvošanas mērķis
1. Motivēt audzēkņu un pedagogu piedalīšanos Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības satura centra (turpmāk VISC) organizētajos interešu
izglītības konkursos, skatēs novadā, reģionā, valstī, kā arī starptautiska mēroga
konkursos, veicinot padziļinātu prasmju apguvi.
2. Aktualizēt interešu izglītības nozīmi bērnu personības veidošanas procesā.
3. Iepazīstināt sabiedrību ar Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņu un
pedagogu sasniegumiem interešu izglītībā.
II. Pretendenti
4. Līvānu novadā realizēto interešu izglītības programmu audzēkņi, kuri
sasnieguši augstus rezultātus VISC organizētajos interešu izglītības konkursos, skatēs,
iegūstot 1.- 3. pakāpes diplomus un godalgotas vietas reģionā, valstī, kā arī
starptautiska mēroga konkursos.
5. Līvānu novadā realizēto interešu izglītības programmu pedagogi, kuru
sagatavotie audzēkņi ir sasnieguši augstus rezultātus VISC organizētajos interešu
izglītības konkursos, skatēs, iegūstot 1.- 3. pakāpes diplomus un godalgotas vietas
reģionā, valstī, kā arī starptautiska mēroga konkursos.

III. Laiks
6. Apbalvošana notiek katru gadu mācību gada noslēgumā.

IV. Rezultātu apkopošana
7. Rezultātus apkopo par katru mācību gadu.

V. Apbalvošana
8. Līvānu novada domes pateicības, naudas balvas pasniedz interešu izglītības
programmu audzēkņiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus VISC organizētajos
interešu izglītības valsts un starptautiska mēroga konkursos un skatēs, iegūstot 1.-3.
pakāpes diplomus un godalgotas vietas, kā arī 1.-3. pakāpes diplomus reģiona skatēs
un konkursos.
9. Līvānu novada domes pateicības, naudas balvas pasniedz interešu izglītības
programmu kolektīviem, kuri sasnieguši augstus rezultātus VISC organizētajos
interešu izglītības valsts un starptautiska mēroga konkursos un skatēs, iegūstot 1.-3.
pakāpes diplomus un godalgotas vietas, kā arī 1.-3. pakāpes diplomus reģiona skatēs
un konkursos.
10. Līvānu novada domes pateicības, naudas balvas pasniedz interešu
izglītības programmu pedagogiem, kuru audzēkņi ir sasnieguši augstus rezultātus
VISC organizētajos interešu izglītības reģiona, valsts un starptautiska mēroga
konkursos un skatēs, iegūstot 1.-3. pakāpes diplomus un godalgotas vietas.
11. Līvānu novada domes naudas balvas tiek sadalītas atbilstoši iegūtajiem
rezultātiem. (Pielikums Nr.2) Apbalvojums tiek pasniegts par augstāko iegūto
sasniegumu.
12. Citu institūciju rīkoto konkursu, festivālu u.c. uzvarētājiem (audzēkņiem,
kolektīviem un viņu pedagogiem), kuru organizators nav VISC vai kuri nenotiek
sadarbībā ar VISC, pēc Līvānu Bērnu un jauniešu centra iniciatīvas tiek pasniegtas
veicināšanas balvas.
VI. Pieteikuma iesniegšana
13. Līvānu novada izglītības iestādes katru gadu līdz 25. maijam Līvānu Bērnu
un jauniešu centrā iesniedz aizpildītu pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1), pievienojot
konkursos un skatēs iegūto diplomu kopijas un konkursa rezultātu apkopojuma
tabulas (protokolus).
VII. Pieteikuma izskatīšanas kārtība
14. Līvānu Bērnu un jauniešu centrs izskata pieteikumus, apkopo rezultātus un
iesniedz apstiprināšanai Līvānu novada domē, saskaņojot ar Līvānu novada Izglītības
pārvaldi.
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VIII. Finansējums
15. Apbalvošana tiek finansēta no Līvānu novada domes piešķirtajiem šim
mērķim paredzētajiem līdzekļiem Līvānu Bērnu un jauniešu centra budžetā.

IX. Noslēguma jautājums
16. Noteikt, ka ar šo noteikumu stāšanos spēkā, zaudē spēku 2014.gada
27.marta Noteikumi Nr.1 “Kārtība, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2014.gada
27.marta lēmumu Nr. 4-18 “Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un
pedagogu apbalvošanu”.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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Pielikums Nr.1
Līvānu novada domes 2017.gada 26 .janvāra noteikumiem Nr.1
“Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana”

PIETEIKUMA ANKETA
Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu
apbalvošanai interešu izglītībā ____/____. mācību gadā
Izglītības iestāde
Izvirzītais
pretendents
vārds, uzvārds
vai
kolektīva nosaukums,
dalībnieku skaits
Pretendenta
pedagogs (vārds,
uzvārds)
Sasniegumi nozīmīgos IZM VISC starptautiskos, valsts, reģiona interešu izglītības
konkursos, skatēs u. c. ___/____.mācību gadā

Par pretendentu mēs vēlamies pateikt:

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis)
.................................................................................................................
Izglītības iestādes vadītājs
.........................................................................................................................
Paraksts (atšifrējums)
Datums.........................
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Pielikums Nr.2
Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.1
“Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana”

Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums

N.p.k.

Iegūtie rezultāti

1.

2.

3.

4.

5.

Naudas balva
izglītojamajiem
(EUR)

Naudas balva
pedagogiem
(EUR)

Starptautiskie konkursi, kuros piedalās ne
mazāk kā 5 dalībvalstis (individuālie
dalībnieki)
1.vieta

30.00

30.00

2. vieta

20.00

20.00

3. vieta

15.00

15.00

1.vieta

50.00

50.00

2. vieta

40.00

40.00

3. vieta

30.00

30.00

1.vieta

40.00

40.00

2. vieta

30.00

30.00

3. vieta

20.00

20.00

1.vieta

50.00

50.00

2. vieta

40.00

40.00

3. vieta

30.00

30.00

Starptautiskie konkursi, kuros piedalās ne
mazāk kā 5 dalībvalstis
(kolektīvi/komandas)

IZM VISC organizētie valsts konkursi,
skates (individuālie dalībnieki)

IZM VISC organizētie valsts konkursi,
skates (kolektīvi/komandas)

IZM VISC organizētie reģionālie
konkursi, skates (individuālie dalībnieki),
ja tiek rīkota valsts kārta
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6.

1.vieta

25.00

25.00

2. vieta

20.00

20.00

3. vieta

15.00

15.00

Ja konkrētajā gadā netiek rīkota valsts
kārta
1.vieta

20.00

20.00

2.vieta

15.00

15.00

3.vieta

10.00

10.00

IZM VISC organizētie reģionālie
konkursi, skates (kolektīvi/komandas),
ja tiek rīkota valsts kārta
1.vieta

30.00

30.00

2. vieta

25.00

25.00

3. vieta

20.00

20.00

Ja konkrētajā gadā netiek rīkota valsts
kārta
1.vieta

25.00

25.00

2.vieta

20.00

20.00

3.vieta

15.00

15.00

6

