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Kārsavas novada pašvaldības nolikums
„Mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības
darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami vispārējās pamatizglītības un vispērējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamo sasniegumi valsts, reģiona, valsts atklātajās mācību
priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (
turpmāk ZPD) reģionā un valstī.
1.2. Nolikums nosaka arī apbalvošanas kārtību un naudas balvu apmērus.
2. SKOLĒNU SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Kārsavas novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumus vērtē par mācību gadu
katra mācību gada noslēgumā (līdz 20.maijam).
2.2. Skolēnu sasniegumu izvērtēšanā ņem vērā rezultātus, kuri sasniegti:
2.2.1. IZM Valsts izglītības satura centra ( turpmāk VISC) valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs;
2.2.2. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē reģionā un valstī.;
2.2.3. Valsts atklātajās olimpiādēs, Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs;
2.2.4. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu
olimpiādēs.

3. BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD konferencē apbalvo ar naudas
balvu:
3.1.1. par panākumiem IZM VISC organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs:
• par1.vietu
100.00 EUR
• par 2.vietu
80.00 EUR
• par 3.vietu
60.00 EUR
• par Atzinību
40.00 EUR
• par piedalīšanos 30.00 EUR
3.1.2. par panākumiem ZPD konferencē (valsts līmenī):
• par 1.vietu
70.00 EUR
• par 2.vietu
60.00 EUR
• par 3.vietu
50.00 EUR
• par piedalīšanos
20.00 EUR
3.1.3. par panākumiem valsts atklātajās olimpiādēs, reģionālajās mācību priekšmetu
olimpiādēs, reģionālajā ZPD konferencē:
• par 1.vietu
50.00 EUR
• par 2.vietu
40.00 EUR
• par 3.vietu
30.00 EUR
• par Atzinību
20.00 EUR
• par piedalīšanos (ZPD) 10.00 EUR
3.1.4. par panākumiem Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību
priekšmetu olimpiādēs:
• par 1.vietu
8.00 EUR
• par 2.vietu
7.00 EUR
• par 3.vietu
6.00 EUR
• par Atzinību
5.00 EUR
4. Ja izglītojamais ieguvis vairākas godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD
konferencē, naudas balvas summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēra kopsummā.
5. Ja vienu ZPD un olimpiādes darbu izstrādājuši vairāki izglītojamie, tad iegūto naudas balvu
saņem katrs izglītojamais.
6. Olimpiādēs, kuras notiek pēc 20.maija līdz nākošā mācību gada sākumam, gūtos rezultātus
iekļauj nākamā mācību gada sasniegumu izvērtēšanā.
7. Naudas balvas piešķir saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas
rīkojumu, pamatojoties uz novada izglītības metodiķes sagatavoto dokumentu „Mācību

priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences
uzvarētāju apbalvošanas kārtība” izvērtējums par 20.../20... m.g..(Pielikums Nr.1)
Mācību gada noslēgumā domes priekšsēdētāja vai skolas direktors pasniedz izglītojamajam
Kārsavas novada pašvaldības sertifikātu par iegūto naudas balvu un piešķirto naudu
izglītojamais saņem novada kasē , uzrādot personas apliecinošu dokumentu (skolēnu apliecība/
pase vai eID karte) vai to ieskaita izglītojamā norādītajā bankas kontā (pēc izglītības iestādes
sniegtās informācijas par saņemšanas veidu).
/ Ar grozījumiem, kas veikti 2020.gada 28.maijā lēmums Nr. 18/
Domes priekšsēdētāja
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