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NOLIKUMS 

 

Ventspilī 

2020. gada 13. novembrī  Nr.8 

(protokols Nr.22; 8.§)  

 

 

 

NOLIKUMS 

Par Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas piešķiršanas kārtību 
 

 

 Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas (turpmāk – Apbalvojums) 

piešķiršanas kārtību un Apbalvojuma finansējuma avotus. 

2. Apbalvojuma mērķis ir veicināt izglītības jomas attīstību Ventspils valstspilsētas pašvaldībā 

(turpmāk – Pašvaldība), piešķirot naudas balvas Pašvaldības dibināto vispārējo, interešu un 

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Ventspils Mūzikas vidusskola” pedagogiem par Pašvaldībai vai izglītības iestādei svarīgu 

sasniegumu (notikumu) un materiāli stimulējot talantīgus izglītojamos. 

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes __.__.2022. nolikumu Nr.__ ) 

 

II. Apbalvojuma finansējuma avoti  

 

3. Apbalvojuma finansējuma avoti ir Pašvaldības budžeta līdzekļi, kas nodalīti Pašvaldības 

iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde) budžetā šī nolikuma 

2. punktā noteiktajam mērķim, un fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi.  

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes __.__.2022. nolikumu Nr.__) 
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III. Apbalvojuma pretendenti 
 

4. Uz Apbalvojumu var pretendēt: 

4.1. pedagogs: 

4.1.1. par izglītojamo sagatavošanu un viņu augstiem sasniegumiem valsts atklātajās 

un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un Kurzemes reģiona 

skolēnu zinātniskajās konferencēs, valsts un starptautiskajos konkursos un skatēs, 

vērtējumā ņemot vērā dalībnieku kopējo skaitu un pasākuma mērogu;  

4.1.2. par interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamo sagatavošanu       

un viņu augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskajos (nekomerciālos) 

mākslas,  mūzikas konkursos un sporta sacensībās, vērtējumā ņemot vērā 

dalībnieku kopējo skaitu un pasākuma mērogu; 
(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes __.__.2022. nolikumu Nr.__ ) 

4.1.3. par profesionāliem sasniegumiem.        

4.2. izglītojamais par augstiem sasniegumiem valsts, atklātajās un Kurzemes reģiona 

mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un starptautiskajos (nekomerciālos) konkursos, 

skatēs un sporta sacensībās, vērtējumā ņemot vērā dalībnieku kopējo skaitu un 

pasākuma mērogu;  

        (Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes __.__.2022. nolikumu Nr.__ ) 

4.3. vispārējās vidējās izglītības iestādes absolvents: 

4.3.1. par augstiem sasniegumiem mācību darbā (ar novērtējumiem “8”, “9” un “10” 

atestātā par vidējo izglītību un priekšzīmīgu uzvedību), ar vērtējumu 

centralizētajos eksāmenos C1 vai B2 līmeņos svešvalodās un vērtējumu pārējos 

mācību priekšmetos ne zemāku par 75 %; 

4.3.2. par augstiem sasniegumiem mācību darbā (ar novērtējumiem “8”, “9” un “10” 

atestātā par vidējo izglītību un priekšzīmīgu uzvedību), ja vienā no eksāmeniem 

vērtējums ir zemāks par 75 %, bet ne mazāk par 65 %. 

5. Nolikuma 4.1.3. apakšpunktā paredzētais Apbalvojums tiek piešķirts pedagogam, kurš 

nominēts  balvai  “Gada balva izglītībā”, kuras piešķiršanas kārtību nosaka nolikums “Gada 

balva izglītībā”. 

6. Vispārējās vidējās izglītības iestādes absolvents, kurš saņem Apbalvojumu nolikuma 

4.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, tiek piešķirts nosaukums “Gada skolēns”, bet 

4.3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā – Pašvaldības Pateicība. 

 (Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes __.__.2022. nolikumu Nr.__) 

 

IV. Apbalvojuma piešķiršanas kārtība 

 

7. Priekšlikumus par Apbalvojumu piešķiršanu sagatavo Izglītības pārvalde, tos izskata 

Pašvaldības Izglītības komisija. 

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes __.__.2022. nolikumu Nr.__ ) 

 

8. Apbalvojumu piešķiršana tiek īstenota saskaņā ar Izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu, 

saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektora vietnieku izglītības un kultūras jautājumos. 

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes __.__.2022. nolikumu Nr.__ ) 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

9. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 

2006. gada 6. marta (protokols Nr. 5; 11 §) nolikumu “Ventspils pilsētas pedagoģiskā darba 

inovācijas fonda nolikums”. 
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Domes priekšsēdētājs 

 

 

J.Vītoliņš 

  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Ventspils Izglītības pārvalde” 

vadītāja 

 

 

I.Tamane 

 


