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Nr.4

Latvijas Nacionālā kultūras centra balvas
profesionālās kultūrizglītības pedagogiem
piešķiršanas kārtība
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmākCentrs) piešķir Balvu Latvijas Republikas profesionālās ievirzes un profesionālās
vidējās izglītības iestāžu (turpmāk- Skolas) pedagogiem mūzikas, mākslas, dizaina
un dejas jeb t.s. kultūrizglītības jomā.
2. Balvas piešķiršanas mērķi ir:
2.1. novērtēt un godināt pedagogus par ilggadēju pedagoģisko darbību un
būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā;
2.2. stiprināt kultūrizglītības jomas pedagogu profesijas prestižu.
3. Katru gadu piešķir divas Balvas:
3.1. viena Balva pedagogam mūzikas un dejas jomā;
3.2. viena Balva pedagogam mākslas un dizaina jomā.
4. Balvas pasniegšanas ceremonija notiek vienu reizi gadā, to organizē Centrs
vienlaikus ar Kultūras ministrijas apbalvojuma par jauniešu sasniegumiem
starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs pasniegšanas
ceremoniju.

5. Skola Balvai katru gadu var izvirzīt vienu pedagogu. Balvu vienam un tam pašam
pedagogam atkārtoti nepiešķir.

II.

Balvas pretendenta izvirzīšana

6. Skola izvirza un līdz katra gada 10.oktobrim iesniedz Centrā (personīgi vai iesūtot
pa pastu ar norādi „Latvijas Nacionālā kultūras centra balvai”) gan papīra formātā,
gan elektroniski (digitālajā datu nesējā saglabātu) pieteikumu (1.pielikums), Balvas
pretendenta dzīves gājumu (Curriculum vitae) un dokumentus, kas apliecina Balvai
nominētā pedagoga atbilstību šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētajiem
nosacījumiem.

III.

Balvas piešķiršanas komisijas darbība

7. Šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus izvērtē ar Centra rīkojumu izveidota
Balvas piešķiršanas komisija (turpmāk- Komisija), kuras sastāvā iekļauj:
7.1. Centra direktora vietnieku - komisijas priekšsēdētājs;
7.2. Centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītāju;
7.3. Centra mūzikas izglītības ekspertu;
7.4. Centra vizuālās mākslas izglītības ekspertu;
7.5. vienu pārstāvi no Kultūras ministrijas.
8. Komisijas priekšsēdētājs:
8.1. plāno un organizē Komisijas darbu;
8.2. sasauc un vada Komisijas sēdes;
8.3. nodrošina Komisijas sēžu protokolēšanu.
9. Komisija ir tiesīga:
9.1. lūgt attiecīgās Skolas vadībai sniegt papildinformāciju par nominētā
pedagoga darbu;
9.2. pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
10. Komisija slēgtā sēdē izvērtē saņemtos šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus
un lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti
balsojot. Par katru pretendentu Komisija balso atsevišķi. Komisija ir lemttiesīga, ja
tajā piedalās visi locekļi.
11. Komisijas sēdes tiek protokolētas, tās protokolē pieaicināts Centra speciālists,
protokolā norādot diskusiju saturu un atšķirīgos viedokļus. Protokolu paraksta visi
Komisijas locekļi. Protokolētājs Centra direktoram sagatavo Komisijas sēdes
protokola izrakstu, kurā ietverts Komisijas lēmums par pretendentu nominēšanu
Balvai.
12. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, Centrs izdod rīkojumu par Balvas piešķiršanu.
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13. Šo noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā Centrā iesniegtie dokumenti par Balvas
pretendentiem un Komisijas sēžu protokoli pēc Balvas piešķiršanas tiek nodoti
Centra arhīvā un glabāti saskaņā ar Lietu nomenklatūru attiecīgajam gadam.

IV.

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji

14. Izskatot pieteikumus, Komisija vērtē:
14.1. pieteikuma atbilstību šo noteikumu 1.pielikumam;
14.2. Balvas pretendentu pēc šādiem kritērijiem:
14.2.1. aktīva pedagoģiskā darbība;
14.2.2. pedagoģiskā darbība ne mazāk kā 20 gadu;
14.2.3. audzēkņu sasniegumi pēdējos 10 gados (valsts un starptautiska
mēroga konkursos, skatēs, izstādēs, u.tml.);
14.2.4. ieguldījums kultūrizglītībā, kas pamatots pieteikumā.

V.

Noslēguma jautājumi

15. Balvu ieguvušajam pedagogam piešķir atzinības rakstu, piemiņas velti, kā arī
naudas prēmiju, ņemot vērā programmas finansējumu attiecīgajā budžeta gadā.
16. Naudas prēmiju ieskaita Balvas saņēmēja bankas kontā.
17. Informāciju par Balvas saņēmējiem publicē Centra mājas lapā www.lnkc.gov.lv.

Direktora p.i.

M.Grebzde

Groza 67356282
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1.pielikums
Latvijas Nacionālā kultūras centra
2014.gada 3.septembra Iekšējiem noteikumiem Nr.4
„Latvijas Nacionālā kultūras centra balvas profesionālās kultūrizglītības pedagogiem
piešķiršanas kārtība”
Latvijas Nacionālā kultūras centra balvas
profesionālās kultūrizglītības pedagogiem
PIETEIKUMS
PIETEICĒJS
Izglītības iestādes nosaukums

Juridiskā adrese

LV-

Tālrunis
E-pasta adrese

PRETENDENTS
Nominācijai izvirzītais pedagogs (vārds, uzvārds)

Dzimšanas dati
Deklarētās
dzīvesvietas adrese

LV-

Tālrunis
Kultūrizglītības joma
(vajadzīgo atzīmēt)

☐ mūzika un deja
☐ māksla un dizains

Ieņemamais amats
skolā
Pedagoģiskā darbība
(gados)

BALVAS PRETENDENTA
SASNIEGUMI

(pēdējos 10 gados)
Pieteikuma pamatojums (publikācijas, mācību un metodiskie līdzekļi, apbalvojumi, u.c.)
(līdz 3000 rakstu zīmēm)
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BALVAS PRETENDENTA
AUDZĒKŅU SASNIEGUMI

(pēdējos 10 gados)
Kultūras ministrijas apbalvojuma par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkursos,
izstādēs un skatēs mākslu nozarēs laureāti
Gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Sasniegums

Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkoto Valsts konkursa laureāti
Gads
Audzēkņa vārds, uzvārds
Sasniegums

Starptautisko konkursu laureāti
Gads

Audzēkņa vārds, uzvārds

Sasniegums

Citu nacionālas nozīmes pasākumu – konkursu, skašu, izstāžu u.c. laureāti
Gads

Audzēkņa vārds, uzvārds

Sasniegums

Absolventi, kas turpina studijas/strādā kultūrizglītības jomā

2014. gada ___. ________________
Izglītības iestādes vadītājs: ________________
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/________________/

2.pielikums
Latvijas Nacionālā kultūras centra
2014.gada 3.septembra Iekšējiem noteikumiem Nr.4
„Latvijas Nacionālā kultūras centra balvas profesionālās kultūrizglītības pedagogiem
piešķiršanas kārtība”
Latvijas Nacionālā kultūras centra balvas
profesionālās kultūrizglītības pedagogiem
PRETENDENTA IZVĒRTĒJUMS
Pretendenta vārds, uzvārds
mūzika un deja
māksla un dizains

Kultūrizglītības joma

Pieteikums atbilst 1.pielikumam

jā → turpināt vērtēt
nē → lūgt papildināt iesniegtos materiālus

Pieteikums, CV, u.c. dokumenti
iesniegti gan papīra formātā, gan
elektroniski

jā → turpināt vērtēt

Šobrīd veic aktīvu pedagoģisko
darbību

jā → turpināt vērtēt

Pedagoģiskā darbība ne mazāk
kā 20 gadu

jā → turpināt vērtēt

nē → lūgt papildināt iesniegtos materiālus

nē → pārbaudīt informāciju/pārtraukt vērtēšanu
nē → pārbaudīt informāciju/pārtraukt vērtēšanu

Kritērijs

Piešķirtie punkti

Ieguldījums kultūrizglītībā (pieteikuma pamatojums)

..............

Audzēkņu sasniegumi
pēdējos 10 gados

/no 15 punktiem
Kultūras ministrijas apbalvojuma par jauniešu
sasniegumiem starptautiskajos konkursos,
izstādēs un skatēs mākslu nozarēs laureāti

..............

Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkoto Valsts
konkursu laureāti

..............

Starptautisko konkursu laureāti

..............

/no 5 punktiem
/no 9 punktiem
/no 9 punktiem

Citu nacionālas nozīmes pasākumu - konkursu,
skašu, izstāžu u.c. laureāti

..............

Absolventi, kas turpina studijas/strādā kultūrizglītības
jomā

..............

KOPĀ:

..............

/no 5 punktiem
/no 2 punktiem
/no 45 punktiem
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