
APSTIPRINĀTS: 
Ar 20.03.2014. 

Alsungas novada domes sēdes  
protokolu Nr.4#11   

 
APBALVOŠANA 

PAR SASNIEGUMIEM MĀCĪBĀS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ SKOLĀ 
 
1. Par individuāliem panākumiem Valsts izglītības satura centra (turpmāk VISC) 

organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs, katram 
skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 

1.1. par 1.vietu – līdz 40 EUR  
1.2. par 2.vietu – līdz 35 EUR  
1.3. par 3.vietu – līdz 30 EUR  

 
2. Par individuāliem panākumiem VISC organizētajās Kurzemes reģiona   mācību 

priekšmetu olimpiādēs katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 
      2.1.par 1.vietu – līdz 20 EUR  
      2.2.par 2.vietu – līdz 15 EUR  
      2.3.par 3.vietu – līdz 10 EUR  

 
3. Par individuāliem panākumiem VISC organizētajās novadu apvienību mācību priekšmetu 

olimpiādēs katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 
3.1.par 1.vietu – līdz 15 EUR  
3.2.par 2.vietu – līdz 10EUR  
3.3.par 3.vietu – līdz 5 EUR  

 
4. Par panākumiem novadu apvienību atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, komandu 

olimpiādēs katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 
4.1.par 1.vietu – līdz 10 EUR  

          4.2. par 2.vietu – līdz 7 EUR  
              4.3.par 3.vietu – līdz 5 EUR  
 
 

APBALVOŠANA  
PAR SASNIEGUMIEM PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS KONKURSOS 

 
1. Par individuāliem panākumiem profesionālās ievirzes izglītības valsts   konkursos katram 

skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 
1.4. par 1.vietu – līdz 40 EUR  
1.5. par 2.vietu – līdz 35 EUR  
1.6. par 3.vietu – līdz 30 EUR  

 
2. Par kolektīva panākumiem profesionālās ievirzes valsts konkursos katram skolēnam 

piešķir novada Goda diplomu un naudas balvu: 
2.1. par 1.vietu savā grupā– līdz 10 EUR  
2.2. par 2.vietu savā grupā – līdz 7 EUR  
2.3. par 3.vietu savā grupā – līdz 5 EUR  

 
 
 



3. Par individuāliem panākumiem reģiona profesionālās ievirzes konkursos katram 
skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 

3.1.par 1.vietu – līdz 20 EUR  
            3.2.par 2.vietu – līdz 15 EUR  

3.3.par 3.vietu – līdz 10 EUR  
3.1.1. par 1. pakāpes diplomu – līdz 10 EUR  
3.1.2. par 2. pakāpes diplomu – līdz 7 EUR  
3.1.3. par 3. pakāpes diplomu – līdz 5 EUR  

 
 
 
 

 
APBALVOŠANA 

PAR SASNIEGUMIEM INTEREŠU IZGL ĪTĪBAS KONKURSOS UN SPORTA SACENS ĪBĀS 
 
 

1. Par individuāliem panākumiem VISC organizētos interešu izglītības konkursos Kurzemē 
katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 

1.1.par pirmās pakāpes diplomu – līdz 10 EUR  
1.2.par otrās pakāpes diplomu –   līdz 7 EUR  
1.3.par trešās pakāpes diplomu –   līdz 5 EUR  

 
2. Par individuāliem panākumiem VISC organizētos interešu izglītības konkursos katram 

skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu:  

2.1.par pirmās pakāpes diplomu valstī - līdz 15 EUR  
             2.2.par pirmās pakāpes diplomu Kurzemes reģionā - līdz 10 EUR  

 
3. Par panākumiem interešu izglītības kolektīvu (folkloras kopas, ansambļi, kori u.c.)  

konkursos, katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu: 
3.1.par pirmās pakāpes diploma valstī  - līdz 10 EUR  
par pirmās pakāpes diplomu Kurzemes reģionā - līdz 7 EUR 
.  

4. Par individuāliem skolēnu sasniegumiem, Latvijas jaunatnes olimpiādē valsts līmeņa 
sporta sacensībās pārstāvot Alsungas novadu, apbalvo ar Goda diplomu un naudas 
balvu: 

4.1. par 1.vietu – līdz 15 EUR  
4.2. par 2.vietu – līdz 13 EUR  
4.3. par 3.vietu – līdz 10 EUR  
4.4. ja sportists ar savu rezultātu sacensībās kvalificējies Latvijas jaunatnes 

olimpiādei – līdz 7 EUR  
 

5. Par komandas panākumiem valsts līmeņa sporta sacensībās, čempionātos, Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē pārstāvot Alsungas novadu, katram skolēnam piešķir Goda 
diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

5.1. par 1.vietu – līdz 10 EUR  
5.2. par 2.vietu – līdz 7 EUR  
5.3. par 3.vietu – līdz 5 EUR  

 
 
 



6. Par individuāliem skolēnu sasniegumiem Kurzemes reģiona sporta sacensībās 
pārstāvot Alsungas novadu, apbalvo ar Goda diplomu un naudas balvu: 

6.1. par 1.vietu – līdz 10 EUR  
6.2. par 2.vietu – līdz 7 EUR  
6.3. par 3.vietu – līdz 5 EUR  

 
7. Par komandas panākumiem Kurzemes reģiona sporta sacensībās, čempionātos, 

Jaunsardzes departamenta organizētajās sacensībās „Vīru spēles” - pārstāvot Alsungas 
novadu, katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

7.1. par 1.vietu – līdz 10EUR  
7.2. par 2.vietu – līdz 7 EUR  
7.3. par 3.vietu – līdz 5 EUR  

 
8. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās, sporta disciplīnās naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā 
noteikto balvu apmēru kopsummā. Par vairākiem sasniegumiem vienas olimpiādes, 
konkursa, sacensību disciplīnas ietvaros (novadu apvienībā) izmaksā vienu 
apbalvojumu par augstāko iegūto vietu. 

 
PEDAGOGU APBALVOŠANA 

 

1. Pedagogiem, kuru skolēni individuāli guvuši panākumus VISC organizēto valsts, 
reģiona un novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās un 
komandu olimpiādēs, valsts, reģionālo profesionālās ievirzes izglītības konkursos, 
valsts un Kurzemes reģiona interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās 
piešķir Goda diplomu un naudas balvu skolēna naudas balvas apmērā. 

 

2. Pedagogiem, kuru skolēnu kolektīvi guvuši panākumus kolektīvu konkursos un 
komandu sporta sacensībās piešķir Goda diplomu un naudas balvu skolēna naudas 
balvas apmērā. 

 
 
 
Priekšsēdētājs   A.Sokolovskis  

 
 


