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 Nr.  

__________                                                                                                                                                                                     

(protokols Nr.3, 7.§) 
_________________________________________________________________________________ 

ar grozījumiem: Ventspils novada domes  27.01.2022. sēdes lēmums  (sēdes protokols Nr.14, 5.§) 

_________________________________________________________________________________ 

  

 

    KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

APBALVOJUMS  „GADA SKOLOTĀJS” 

 

 Izdots saskaņā ar likuma Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir apbalvojumu „Gada Skolotājs” (turpmāk – 

Apbalvojums) Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vispārējā 

pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu un interešu izglītības pedagogiem (turpmāk – konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir izteikt atzinību un apbalvot Ventspils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, motivēt pedagogus 

darba kvalitātes paaugstināšanai.  

3. Apbalvojumu piešķir pedagogam par augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra 

izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu mācību metožu ieviešanu, jaunu, kvalitatīvu 

mācību un metodisko līdzekļu izstrādāšanu, par sasniegumiem jaunatnes audzināšanā un 

pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, ieguldījumu mācību iestādes vai novada izglītības 

sistēmas attīstībā. 

II. Apbalvojuma piešķiršana 

4. Apbalvojuma saņemšanai katrā nominācijā tiek izvirzīti ne vairāk kā 2 pretendenti. 

5. Katrā nominācijā Apbalvojuma ieguvējs saņem Atzinības rakstu un naudas balvu līdz EUR 

200,00 (divi simti euro 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 27.01.2022. sēdes lēmumu (protokols 

Nr.14, 5.§) 

6. Finanšu līdzekļi Apbalvojuma piešķiršanai tiek paredzēti Pašvaldības kārtējā gada budžetā.  

7. Apbalvojumu piešķir šādās nominācijās: 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnovads.lv/


7.1. par inovācijām izglītības procesā (par jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, jauno 

tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā un tml.); 

7.2. par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas, ārpusstundu un interešu izglītības 

darbā; 

7.3. par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizēšanu un vadību; 

7.4. par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem; 

7.5. par kvalitatīvu, atbildīgu, radošu  darbu, augstu kompetences līmeni, aktīvu 

sabiedrisko darbību izglītības jomā. 

8. Apbalvojumu pasniegšana notiek Ventspils novada pašvaldības organizētā svinīgā 

pasākumā iepriekš izziņotā datumā. 

III. Pieteikumu iesniegšana 

9. Pieteikt pretendentu konkursam kādā no nominācijām ir tiesīga Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestāde, izglītības iestādes padome, skolēnu pašpārvaldes institūcija 

(turpmāk – pieteicējs). 

10. Pieteicējs piesakot pretendentu konkursam iesniedz aizpildītu pieteikumu (pielikums) 

Izglītības pārvaldei kalendārā gadā līdz 10.jūnijam. 

11. Pedagogs Apbalvojumu var iegūt vienu reizi 3 gados. 

12. Informāciju par pieteikumu Apbalvojuma piešķiršanai publicē Pašvaldības mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv . 

IV. Pieteikumu izvērtēšana 

13. Iesniegtos pieteikumus izvērtē Ventspils novada domes Izglītības komisija (turpmāk -

Komisija) līdz kalendārā gada 1. jūlijam. 

14. Komisija izvērtē  tos pieteikumus, kas: 

14.1. iesniegti noteiktajā termiņā; 

14.2. sagatavoti atbilstoši pieteikuma veidlapas prasībām; 

14.3. satur norādi, kādai Apbalvojuma nominācijai pretendents tiek pieteikts. 

15. Pamatojoties uz Komisijas pieņemto atzinumu par konkursa vērtēšanas rezultātiem, 

Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteja pieņem lēmumu 

par Apbalvojuma ieguvēju, nosakot naudas balvas apmēru. 

16. Pretendentam un izglītības iestādei par pedagoga izvirzīšanu konkrētai nominācijai 

Izglītības pārvalde paziņo 2 (divu) darba dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas. 

17. Apbalvoto personu uzskaiti veic Izglītības pārvalde. 

V. Noslēguma jautājumi 

18. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists nodrošina šo noteikumu, informāciju par 

konkursa uzvarētāja apstiprināšanu un Apbalvojuma piešķiršanu publicēšanu pašvaldības 

mājas lapā www.ventspilsnovads.lv . 

19. Grozījumus nolikumā apstiprina Ventspils novada dome pēc Komisijas, Izglītības 

pārvaldes ierosinājuma.  

20. Noteikumi stājās spēkā 2017.gada 1.augustā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                 A.MUCENIEKS 
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Pielikums 

                                                                                                                Ventspils novada domes 

2017.gada  27.jūlija  

                                                                                        Noteikumiem Nr.5 

 

PIETEIKUMS VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

APBALVOJUMAM  „GADA SKOLOTĀJS” 

 

Pieteikuma iesniedzējs   

Pretendenta vārds, uzvārds  

Amats  

Nominācija  

Pamatojums Apbalvojuma  piešķiršanai 

(ne vairāk kā 250 vārdi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________         _______________________     __________________________ 
 

    (pieteikuma iesniedzējs)                                    (paraksts)                         (paraksta atšifrējums) 

 

 



 

20____. gada _____.__________________ 


