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Noteikumi par kārtību, kādā pedagogiem piešķiramas naudas balvas
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.punktu

1. Noteikumi par kārtību, kādā pedagogiem piešķiramas naudas balvas (turpmāk – kārtība)
nosaka darba naudas balvas piešķiršanas procesu Siguldas Valsts ģimnāzijā (turpmāk –
izglītības iestāde). Kārtība neattiecas uz izglītības iestādes vadītāja un pašvaldības
finansētajiem amatiem.
2. Kārtības mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību naudas balvas piešķiršanai izglītības
iestādes pedagogiem.
3. Naudas balvas apmērs tiek noteikts ietaupīto darba samaksai paredzēto valsts budžeta
līdzekļu ietvaros.
4. Pedagogam var tikt piešķirtas vairākas naudas balvas, bet to kopējais apjoms kalendāra
gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas.
5. Naudas balvu var piešķirt sakarā ar pedagogam vai izglītības iestādei svarīgu
sasniegumu (notikumu), vērtējot konkrētā pedagoga ieguldījumu izglītības iestādes mērķu
sasniegšanā.
6. Naudas balvu pedagogam var izmaksāt saistībā ar šādiem izglītības iestādei nozīmīgiem
notikumiem:
6.1. izglītības iestādes darbības jubileja;
6.2. reģionāla rakstura nozīmīgi notikumi (t.sk. novada svētki);
6.3. izglītības iestādei piešķirtā apbalvojuma (t.sk. Draudzīgā aicinājuma fonda un Ata
Kronvalda fonda) saņemšana.
7. Lemjot par naudas balvas piešķiršanu šo noteikumu 6.punktā minētajos gadījumos, tiek
ievērots vienlīdzības un esošā darba samaksas apmēra proporcionalitātes princips.

8. Naudas balvu pedagogam var izmaksāt saistībā ar šādiem pedagoga nozīmīgiem
sasniegumiem izglītības iestādes darbības kontekstā:
8.1. tālmācības mācību kursa izstrāde;
8.2. piešķirtā apbalvojuma (t.sk. Draudzīgā aicinājuma fonda un Ata Kronvalda fonda)
saņemšana;
8.3. iestādei nozīmīga radoša autordarba izstrāde;
8.4. reģionāla līmeņa ārpusstundu pasākuma organizēšana.
9. Šo noteikumu 8.punktā minētajos gadījumos izglītības iestādes vadītājs naudas balvas
apjomu pedagogam nosaka saskaņā ar pedagoga tiešā vadītāja (direktora vietnieka) iesniegumu,
bet direktora vietniekiem vai citām štata vienībām, kas ir tiešā izglītības iestādes vadītāja
padotībā, nosaka pēc savas iniciatīvas.
10. Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par naudas balvu piešķiršanu, rīkojumā
nosakot konkrētu naudas balvas apjomu.
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Sadale:
1 – lietā
1 – visiem pedagogiem
1 - mājaslapā
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