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1. Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu
talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā
un/vai organizēšanā. Jāņa Cimzes balvā ietilpst diploms un vienreizējā stipendija, kuras vērtība ir
atkarīga no finanšu līdzekļu pieejamības un ziedojumu summas, bet nepārsniedz trīs minimālo mēneša
algu apmēru pēc nodokļu nomaksas.
2. Balvas tiek piešķirtas par darbību to mācību priekšmetu jomās, kurās Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrija rīko olimpiādes /konkursus ar vismaz 75 dalībniekiem valsts mēroga kārtā vai arī
Kultūras ministrija rīko radošās skates, olimpiādes/konkursus ar vismaz 50 dalībniekiem valsts mērogā,
valsts mēroga skolēnu zinātnisko darbu konkursu, vai arī tiek rīkotas Latvijas mēroga atklātās
olimpiādes ar vismaz 250 dalībniekiem. Balvu var pasniegt arī par īpašu pedagoģisko darbību citās
jomās.
(papildināts ar 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,23.§))

3. Galvenie kritēriji Jāņa Cimzes balvas piešķiršanai ir:
3.1. pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu
konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 5 valstis;
3.2. talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
3.3. talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai reģiona mēroga pasākumu organizēšana.
4. Pretendentus Jāņa Cimzes balvai izvirza Valkas novada dome vai Valkas novada izglītības iestādes,
vai citas ar izglītību saistītas iestādes, kā arī citas personas.
5. Ikgadējo konkursu izsludina katru gadu Valkas novada ziņnešos un interneta vietnē www.valka.lv .
6. Jāņa Cimzes balvas piešķiršanai kandidātu izvirza līdz kārtējā gada 20. jūnijam. Balva tiek pasniegta
Jāņa Cimzes dzimšanas dienā 3.jūlijā vai citā ar Cimzes vārdu saistītā novada rīkotajā pasākumā.
(papildināts ar 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,23.§))

7. Dalībai konkursā jāiesniedz šādi dokumenti:
7.1. Rekomendācija vai pamatojums, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai zinātniskās darbības
raksturojumu;
7.2. informācija par pretendenta ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī
skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk kā pēdējos 3
gados, norādot:
7.2.1.konkrētus skolēnu sasniegumus pa gadiem atbilstošajās radošā darba skatēs, olimpiādēs,
zinātnisko darbu konkursos;
7.2.2.publicēto mācību līdzekļu, metodisko materiālu un citu atbilstošo izstrādņu sarakstu;
7.2.3.organizatorisko aktivitāšu sarakstu, norādot dalībnieku skaitu.
7.3. Pretendenta dzīves gājums (Curriculum Vitae), norādot personas kodu, mājas adresi, tālruni, epastu).
8. Dokumentus iesniedz papīra formā Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariātā, Beverīnas ielā
3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.

9. Dokumentus izskata un par balvas piešķiršanu lemj Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas izveidota komisija. Par balvas apjomu lemj Finanšu komiteja.
10. Komisija var pieprasīt iesniedzējam precizēt informāciju un tās savlaicīgas nesaņemšanas gadījumā,
atstādināt pretendentu no konkursa.
11. Komisija līdz kārtējā gada 30.jūnijam izvērtē pretendentus un lemj par Jāņa Cimzes balvas piešķiršanu.
12. Gadā tiek piešķirtas ne vairāk kā 2 Jāņa Cimzes balvas.
13. Jāņa Cimzes balvu vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir.
14. 2014.gadā kandidātu izvirzīšana līdz 4.septembrim. Komisija kandidātus izvērtē līdz 30.septembrim.
Balva tiek pasniegta oktobra mēnesī Cimzes gada noslēguma pasākumā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

