LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā

Pielikums Ludzas novada domes 23.01.2014.
sēdes lēmumam (protokols Nr.2, 15.§)

Ludzas novada pašvald bas nolikums
„M c bu priekšmetu olimpi žu un skolēnu zin tniski pētniecisko
darbu konkursu uzvarēt ju apbalvošanas k rt ba”
APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes
2014.gada 23.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.2, 15.§)
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.384 ,,Mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas noteikumi” 8.punktu:
1. Novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus nosaka katras
olimpiādes žūrijas komisija. Pēc katras olimpiādes norises visu dalībnieku rezultāti tiek
sarindoti pēc iegūto punktu kopsummas dilstošā secībā , tiek noteikti četri punktu
sliekšņi: 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta un atzinība. Vietas un atzinība tiek piešķirtas, ņemot vērā
dalībnieku skaitu katrā olimpiādē un attiecīgā mācību priekšmeta specifiku.
Dalībniekiem tiek piešķirta 1.vieta, ja iegūtais punktu skaits olimpiādē ir 50% un
vairāk no maksimāli iespējamā punktu skaita.
2. Par iegūto 1., 2., 3. vietu un gūto atzinību mācību priekšmetu olimpiādēs novadu
apvienības posmā dalībniekus apbalvo ar Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Atzinības rakstiem un /vai Pateicības rakstiem.
3. Par individuālajiem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs apbalvo ar
naudas balvu:
3.1. par panākumiem IZM Valsts izglītības satura centra organizētājās valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs:
par 1.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
3.2. par panākumiem Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk ZPD)
lasījumos (valsts līmenī):
par 1.vietu
70,00 EUR
par 2.vietu
60,00 EUR
par 3.vietu
50,00 EUR
par atzinību
40,00 EUR
par piedalīšanos lasījumos – 20,00 EUR
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3.3. par panākumiem valsts atklātajās olimpiādēs,
Latgales
reģiona
priekšmetu olimpiādēs, reģionālajos zinātniski pētniecisko darbu lasījumos:
par 1.vietu
par 2.vietu
par 3.vietu
par atzinību

mācību

30,00 EUR
25,00 EUR
20,00 EUR
15,00 EUR

3.4. par uzrādīto labāko rezultātu novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādē
vienam dalībniekam (ja piešķirta 1., 2., 3. vieta ar punktu skaitu 50% un vairāk no maksimāli
iespējamā punktu skaita): par labāko rezultātu - 10,00 EUR.
4. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs un ZPD
konkursos, naudas balvas summē.
5. Naudas balvas tiek piešķirtas apstiprinātā ikgadējā balvu fonda ietvaros.
6. Naudas balvas piešķir mācību gada noslēgumā ar Ludzas novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja rīkojumu izveidota komisija.

