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1. MĒRĶIS 

1. Attīstīt izglītojamo radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos 

stundās un ārpusstundu darbā. 

2. Radīt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt savas zināšanas, prasmes, iemaņas, sekmēt 

viņu izziņas interešu, spēju attīstīšanos. 

3. Rosināt izglītojamos aktīvai izziņas darbībai, mērķtiecīgai profesijas izvēlei. 

 

4. Novērtēt pedagogu  papildus veikto darbu, sagatavojot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem, 

skatēm un sacensībām. 

 

2. MĒRĶAUDITORIJA 

5. Vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji. 

6. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības izglītojamie, zinātnisko konferenču un 

konkursu uzvarētāji. 

7. Sporta sacensību uzvarētāji. 

 

8. Pilsrundāles vidusskolas pedagogi. 

 

 

3. IZVĒRTĒŠANAS NORISES KĀRTĪBA 

9. Katra mācību gada noslēgumā- līdz 15. maijam-  interešu izglītības kolektīvu un struktūrvienību 

vadītāji iesniedz  direktora vietniecei mācību darbā informāciju par izglītojamo sasniegumiem 

šajā  mācību gadā. 

10. Skolas vadība izvērtē izglītojamo individuālos un kolektīvos sasniegumus  valsts, reģiona un 

starpnovadu mērogā šādās jomās: 

10.1. mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs; 

10.2 interešu un profesionālās ievirzes izglītības konkursos, skatēs un tehniskās jaunrades 
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čempionātos; 

10.3.  sporta sacensībās. 

11. Iestādes vadītājs, ņemot vērā  šim mērķim asignētos budžeta līdzekļus,  sagatavo rīkojumu  

naudas balvas piešķiršanai  izglītojamajiem un viņu pedagogiem. 

12. Koru, teātru, deju kolektīviem un sporta komandām  par iegūtajām vietām sacensībās, skatēs un konkursos tiek 

piešķirtas ekskursijas . 
13. Izglītojamo un skolotāju sasniegumus publicē izdevumā „Rundāles novada ziņas”. 

 

4. FINANSĒŠANAS AVOTS, NAUDAS BALVAS APMĒRS 

14.  Naudas  balvas  piešķir no Pilsrundāles vidusskolas budžeta.   

15.  Izglītojamie saņem naudas balvu par vienu augstāko sasniegumu konkrētajā mācību 

priekšmetā, sporta disciplīnā, interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programmā. 

       Naudas balvas lielums:  

15.1 mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem: 

Iegūtā vieta Starpnovadā Reģionā Valstī 

1. vieta EUR 30 EUR 50 EUR 90 

2.vieta EUR 25 EUR 45 EUR 75 

3.vieta EUR 20 EUR 40 EUR 60 

Atzinība EUR 10 EUR 30 EUR 50 

15.2  Uzvarētājiem konkursos un individuālajās sacensībās 

Iegūtā vieta Starpnovadā Reģionā Valstī 

1. vieta EUR 25 EUR 40 EUR 60 

2.vieta EUR 20 EUR 35 EUR 55 

3.vieta EUR 15 EUR 30 EUR 50 

Atzinība/ 4.vieta sportā EUR 5 EUR 15 EUR 40 

16. Pedagogi saņem tikpat lielu naudas balvu kā izglītojamais konkrētajā olimpiādē, konkursā, 

skatē vai sacensībās. 

17. Pedagogi par izglītojamo sasniegumiem  koru, teātru, deju kolektīvu un sporta komandu sacensībās  

saņem naudas balvas, kādas norādītas 2. tabulā. 

18. Naudas balvas tiek izmaksātas  katra mācību gada beigās pēc rezultātu apkopošanas. 

Domes priekšsēdētājs (paraksts) A.Okmanis 


