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Kuldīgā
APSTIPRINĀTS
ar Kuldīgas novada domes
31.03.2022. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 4, p. 31.)
NOLIKUMS
“PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BALVU IZGLĪTĪBĀ
“GADA PEDAGOGS””
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu un
41. panta pirmās daļas 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta Kuldīgas novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) balva izglītībā “Gada pedagogs” (turpmāk – Balva) pašvaldības dibinātās
izglītības iestādēs, valsts profesionālās izglītības un privātās izglītības iestādēs Kuldīgas
novadā.

2.

Balva ir nodibināta, lai izteiktu pašvaldības atzinību izciliem izglītības darbiniekiem,
veicinātu pedagogu profesionālu izaugsmi un celtu pedagoga profesijas prestižu sabiedrībā.

3.

Balvas nominācijas ir:
3.1. “Gada pirmsskolas pedagogs”;
3.2. “Gada pedagogs skolā ”;
3.3. “Gada pedagogs interešu un profesionālās ievirzes izglītībā”;
3.4. “Par mūža ieguldījumu izglītībā”.

4.

Balva sastāv no:

5.

4.1. atzinības raksta;
4.2. naudas balvas.
Balvas piešķiršanu organizē un finansē pašvaldība.

6.

Balvu pasniedz vienu reizi gadā pašvaldības organizētā svinīgā pasākumā.

7.

Šī nolikuma 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā noteiktajās nominācijās izvirzītie nominanti
saņem Kuldīgas novada pašvaldības atzinības rakstu un naudas balvu 100,00 EUR (viens
simts eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

8.

Balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” nominants saņem atzinības rakstu un naudas
balvu 300,00 EUR (trīs simti eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

9.

Balvai izvirzītie, bet nomināciju nesaņēmušie kandidāti saņem pašvaldības pateicību.
II. Pieteikšanas nosacījumi

10. Balva tiek piešķirta jauniem pedagogiem ar strauju un mērķtiecīgu izaugsmes dinamiku,
pedagogiem ar augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra izglītojamā izaugsmi, par
jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem,
pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī par mūža ieguldījumu izglītības jomā.
11. Kandidātus Balvai var izvirzīt izglītības iestādes.
12. Izglītības iestāde Balvai var pieteikt tikai vienu kandidātu vienā nominācijā (savstarpēji
vienojoties izglītības iestādes vadībai, arodbiedrībai, iestādes padomei, izglītojamo
pašpārvaldei).
13. Šī nolikuma 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā noteiktajās nominācijās balvu var piešķirt
vienam un tam pašam pedagogam ne biežāk kā reizi 5 gados.
14. Šī nolikuma 3.4. apakšpunktā noteiktajā nominācijā balvu vienam un tam pašam
pedagogam nevar piešķirt atkārtoti.
15. Šī nolikuma 3.4. apakšpunktā minētajā nominācijā izvirzāmajam pretendentam ir noteikti
šādi kritēriji:
15.1. ne mazāk kā 35 gadus ir strādājis kā pedagogs;
15.2. ir devis būtisku ieguldījumu izglītības jomā Kuldīgas novadā.
III. Pieteikumu iesniegšana
16. Piesakot pedagogu Balvai, izglītības iestādes vadītājs līdz 1. jūlijam iesniedz pašvaldībā:
16.1. pieteikumu (veidlapa pielikumā);
16.2. argumentētu pedagoga darba izvērtējumu par pēdējiem pieciem mācību gadiem šī
nolikuma 17. punktā minētajās jomās;
16.3. sēžu protokolus par pretendenta izvirzīšanu.
17. Pedagoga, kurš pretendē uz Balvu, profesionālās darbības vērtēšanas jomas:
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.

mācību un audzināšanas darba plānošana, vadīšana;
pedagoģiskās darbības rezultātu analīze un darbības pašrefleksija;
pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana;
pedagoga ieguldījums izglītojamo individuālo spēju attīstībā;
pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā;
sadarbība ar citiem pedagogiem izvirzīto mērķu sasniegšanā.
IV. Pieteikumu izvērtēšana

18. Izvirzot kandidātus Balvas nominācijām, tiek ņemti vērā pēdējo piecu mācību gadu
profesionālās darbības rādītāji. Šie kritēriji nav attiecināmi uz pretendentu Balvas
nominācijā “Par mūža ieguldījumu”.
19. Saņemtos pieteikumus izvērtē Kuldīgas novada domes Izglītības komisija (turpmāk –
Komisija), kas katrā nominācijā izvēlas un iesaka apbalvošanai vienu pedagogu.
20. Komisija izvērtē tos pieteikumus, kas:
20.1. iesniegti noteiktajā termiņā;
20.2. sagatavoti atbilstoši šī nolikuma prasībām;

20.3. satur norādi, kādai Balvas nominācijai pretendents tiek pieteikts.
21. Pamatojoties uz Komisijas pieņemto lēmumu, Kuldīgas novada dome pieņem lēmumu par
Balvas ieguvējiem.
22. Kandidātu nepieteikšanas gadījumā vai, Komisijai izvērtējot pieteiktos dalībniekus,
Kuldīgas novada dome var pieņemt lēmumu nomināciju konkrētajā gadā nepiešķirt.
23. Apbalvoto personu uzskaiti veic pašvaldības Izglītības nodaļa.
V. Noslēguma jautājumi
24. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists nodrošina šī nolikuma publicēšanu pašvaldības
mājas lapā www.kuldiga.lv
25. Grozījumus nolikumā apstiprina ar Kuldīgas novada domes lēmumu.
26. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Kuldīgas novada domes sēdē.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa

Pielikums nolikumam
“PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
BALVU IZGLĪTĪBĀ “GADA PEDAGOGS””

PIETEIKUMS KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BALVAI
“GADA PEDAGOGS”

Pieteikuma iesniedzējs
Pretendenta vārds, uzvārds
Amats
Nominācija
Pamatojums Balvas piešķiršanai
(ne vairāk kā 250 vārdu)

____________________

_____________________

/pieteikuma iesniedzējs/

20____. gada _____.___________________

/ paraksts/

_____________________
/paraksta atšifrējums/

