Apstyprynuots
Latgalīšu kulturys bīdreibys vaļdis sēdē 2021. gods 31. augustā:

Nikodema Rancāna balvas
Latgales izcilākajiem pedagogiem
nolikums

1. Vispārīgie nosacījumi
2021. gada 26. septembrī (pēc vecā stila – 13. septembrī) paiet 151 gads kā dzimis
izcilais katoļu garīdznieks un pedagogs, Latgales pirmās atmodas darbinieks, monsinjors
Nikodems Rancāns (1870–1933). Lai godinātu viņa iespaidīgo devumu Latgales kultūrā un
izglītībā, Latgaliešu kultūras biedrība iedibinājusi Nikodema Rancāna balvu Latgales
izcilākajiem pedagogiem. Šī balva tiek piešķirta reizi gadā pirmsskolas audzinātājiem,
vispārējās un pamatizglītības iestāžu skolotājiem, kā arī augstāko un vidējo profesionālo
mācību iestāžu pedagogiem par ieguldījumu mācību darbā, latgaliskās kultūras un tradīciju
kopšanu.
2. Konkursa mērķis
Konkursa „Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem” (tālāk tekstā –
Konkurss) mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā,
godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā un veicinot latgaliskās kultūras tradīciju
ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.
3. Konkursa rīkotāji
Latgaliešu kultūras biedrība (tālāk tekstā – LKB) kopā ar sadarbības partneriem.
4. Konkursa nominācijas
4.1. Pieminot monsinjora N. Rancāna daudzveidīgo pedagoģisko un sabiedrisko darbību,
konkursa laureātiem balvu piešķir šādās nominācijās:
4.1.1. par latgaliskās vides radīšanu un latgalisko vērtību saglabāšanu un stiprināšanu
pirmsskolas izglītības iestādēs;

4.1.2. par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada
mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas mācību vidē;
4.1.3. par sasniegumiem latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures iedzīvināšanā
augstākās izglītības iestāžu studiju vidē;
4.1.4. par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju attālināto mācību vai studiju laikā;
4.1.5. par skolas darba kolektīva motivējošu un prasmīgu attālinātā darba organizēšanu
(aicinām pieteikt izglītības iestāžu vadītājus).
4.2. Visās nominācijās pretendentiem aicinām parādīt moderno tehnoloģiju pielietojumu
mācību darbā. Apsveicama jaunu metožu un pieeju, stratēģiju, metodisko darbu izstrāde,
publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u. c.).
4.3. Visās nominācijās pretendentiem tiks piešķirti papildu punkti pie izvērtēšanas, ja
mācību process tiek organizēts arī latgaliešu valodā.
4.4. Ja kādā no nominācijām ir pieteikti mazāk par 3 pretendentiem, tā netiek virzīta
izvērtēšanai.
4.5. Žūrija, savstarpēji vienojoties un balsojot par savu lēmumu, var nepiešķirt balvu
kādā no nominācijām vai arī piešķirt papildus balvas esošā balvu fonda ietvaros.
4.6. Izvērtējot pretendentus, konkursa rīkotāji var piešķirt vienu nomināciju, kas nav
pieminēta nolikuma 4.1. punktā.
5. Konkursa rīkošana
5.1. LKB izsludina konkursu Izglītības un zinātnes ministrijas, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas

mājas

lapās,

Latgaliešu

kultūras

biedrības

mājas

lapā:

http://latgalisubidreiba.mozello.com/, portālā lakuga.lv, iespēju robežās arī Latgales
plānošanas reģiona un Latgales pašvaldību mājas lapās, kā arī citur, informē Latgales
reģiona skolas (t. sk. profesionālās), augstākās mācību iestādes par pedagogu pieteikšanu
līdz 2021. gada 20.septembra plkst.12:00.
5.2. Balvas pretendentu konkursam jāiesniedz pieteikumu (1. pielikums). Pieteicējs var
būt:

5.2.1. skolas/ izglītības iestādes vadība;
5.2.2. skolas prezidents vai studējošo pašpārvaldes vadītājs;
5.2.3. vecāku komitejas pārstāvis;
5.2.4. nevaldības organizācijas (NVO) pārstāvis.

6. Vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
6.1. Iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu izskata un lēmumu pieņem ar LKB
lēmumu izveidota žūrija.
6.2. Žūrija, pēc kandidātu izvērtēšanas, apbalvošanai katrā nominācijā izvirza vienu vai
vairākus nominantus. Lēmums tiek pieņemts, par katru nomināciju balsojot. Balsīm
sadaloties uz pusēm, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
6.3. Katrā nominācijā var tikt piešķirtas veicināšanas balvas.
6.4. Ja kāds no žūrijas dalībniekiem ir tieši vai netieši saistīts ar kādu no nominācijai
izvirzītajiem pretendentiem (var izveidoties interešu konflikts), viņš nepiedalās attiecīgās
nominācijas izvērtēšanā.
6.5. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti tradicionālajā Nikodema Rancāna balvas
pasniegšanas pasākumā, to rīkojot kādā no Latgales pašvaldībām. 2021. gadā pasākums
notiks 26. septembrī (svētdien) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
6.6. Konkursa uzvarētājiem tiek pasniegta pēc īpaša meta darinātu balvu. Atkarībā no
balvu fonda lieluma var tikt piešķirtas arī citas balvas.
6.7. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums nākamā mācību / studiju gada garumā
padalīties pieredzē ar kolēģiem Latgales reģionā, rīkojot vismaz vienu publicitātes
pasākumu.

Latgaliešu kultūras biedrības vadītājs

J. Viļums

1. pielikums
PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
Nikodema Rancāna balvai Latgales izcilākajiem pedagogiem

1. Pretendents (vārds, uzvārds)
_____________________________________________________________
Tālr. numurs: ____________ e-pasts: ______________________________

2. Pārstāvētās iestādes nosaukums (pieminot arī novadu vai pilsētu)
_____________________________________________________________

3. Pretendenta specializācija
_____________________________________________________________
4. Pretendenta pedagoģiskā darba stāžs
_____________________________________________________________
5. Īss pamatojums pretendenta pieteikšanai, uzskaitot sasniegumus, definējot
izcilības apliecinājumus pedagoģiskajā darbībā, atklājot paņēmienus, kā tika
organizēts darbs attālināto mācību/studiju laikā
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Ja ir iespējams, pievienojiet norādi uz kādu publicitātes avotu, kas apstiprina
pretendenta veikumu (norāde uz publikāciju, prezentācija u. c.)
7. Pretendenta pieteicējs (skola, augstākās izglītības iestāde, biedrība, vecāku komiteja,
pašpārvalde vai individuāli)
_________________________________________________________
Tālrunis ………………… e-pasts ………………………..….
Aizpilda Latgaliešu kultūras
biedrība

Reģistrācijas datums un numurs

Saņemts: 2021. gada
_____________________

Numurs:
Konkursa pieteikumu pieņemšana notiek līdz 20. septembra plkst.12:00, aizpildītu anketu
s
ū
t
i
e

