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NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

Izdota saskaņā ar 2016. gada 5.jūlija  

Ministru Kabineta noteikumiem Nr.445. 

 

1. NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJA 
1.1. Naudas balvu un prēmiju piešķiršanas komisiju (turpmāk tekstā – komisija), 3 cilvēku 

sastāvā, izvirza pedagogu kolektīvs, to apstiprina skolas  direktors. 

1.2. Komisija sanāk pēc vajadzības. 

1.3. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

2. NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
Naudas balvu komisija nosaka pie nosacījuma: 

2.1. Ir radies budžeta uzkrājums no mērķdotācijā piešķirtajiem darba samaksai paredzētajiem 

līdzekļiem, 

2.2. Metodisko komisiju vadītāji ir apkopojuši un iesnieguši informāciju par pedagogu konkrētajiem 

sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem un katra personisko ieguldījumu skolas mērķu sasniegšanā. 

2.3. Iebildumus par komisijas lēmumu rakstiski var iesniegt komisijas vadītājam piecu darba dienu 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

2.4. Komisijai pedagoģiskā darbinieka iesniegums jāizskata piecu darba dienu laikā no iesnieguma 

saņemšanas dienas. 

2.5. Ja pretenziju iesniedzēju neapmierina atkārtotais komisijas lēmums, viņš var griezties ar 

iesniegumu pie skolas direktora. 

3. KRITĒRIJI NAUDAS BALVU UN PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANAI 
Kritērijos tiek ņemts vērā pedagoga personiskais ieguldījums skolas mērķu sasniegšanā: 

3.1. Godprātīgi veiktais darbs skolas attīstības plānošanā, darba analīze. 

3.2. Papildus darbs starpnovadu un valsts olimpiāžu dalībnieku un laureātu sagatavošanā. 

3.3. Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un izglītojamo sagatavošana starpnovadu, reģionālajām 

un valsts ZPD konferencēm. 

3.4. Izglītojamo iesaistīšana un dalība novada, starpnovadu, valsts vai starptautiska mēroga 

projektos, pasākumos, konkursos un sacensībās. 

3.5. Iniciatīva un rezultatīva darbība skolas un skolēnu iesaistīšanā starptautiskā skolu partnerības 

Erasmus + projektos. 

3.6. Metodisko pasākumu organizēšana skolā, novadā, reģionā. 

3.7. Interešu izglītības pedagoga vadītā kolektīva vai pulciņa sasniegumi skatēs, konkursos, sporta 

sacensībās. 

3.8. Skolēnu ar īpašām vajadzībām integrēšana skolas vidē, izmantojot individuālo pieeju mācīšanās 

traucējumu novēršanai un prasmju un iemaņu attīstīšanai. 

3.9. Radošuma veicināšana mācību stundu un ārpusstundu darbā, plānojot un organizējot lielos 

skolas pasākumus. 

4. CITI NOTEIKUMI 
4.1. Ar šiem noteikumiem pedagogi iepazīstas skolas mājas lapā www.koknesesvidusskola.lv. 
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