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Smiltenē 

NOLIKUMS Nr.37 
2013.gada 27.novembrī        

APSTIPRINĀTS 

ar Smiltenes novada domes  

27.11.2013. lēmumu 
         (protokols Nr.20, 6.§.) 

 

Smiltenes novada konkursam „Par sasniegumiem izglītībā” 

 
Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti  

ar Smiltenes novada domes 25.01.2017. lēmumu (protokols Nr.1, 7.§.), 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti  

ar Smiltenes novada domes 30.08.2017. lēmumu Nr.13. 2.§ 

 

1. Konkursa mērķis: 

Konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” (turpmāk - konkurss) mērķis ir stiprināt pedagoga 

profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus radošam darbam. 

2. Konkursa organizatori: 

Konkursu organizē Smiltenes novada dome sadarbībā ar novada izglītības iestādēm. 

3. Konkursa nominācijas: 

Konkursa laureāti tiek apbalvoti par sasniegumiem: 

3.1. mācību darbā (nodrošina kvalitatīvas, stabilas zināšanas, prasmes, iemaņas, 

skolēniem sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un ZPD 

konkursos, interešu izglītībā, rezultatīvs darbs ar bērniem, kam ir mācīšanās 

grūtības), 

3.2. audzināšanas darbā (izcils darbs ar audzināmo klasi, grupu, individuāls 

audzināšanas darbs ar bērniem, kam ir mācību un uzvedības traucējumi, darbs ar 

vecākiem, patriotiskā audzināšana, karjeras izvēles darbība, panākumi 

vispārcilvēcisko vērtību ieaudzināšanā), 

3.4. radošumā, inovācijās (jaunu metožu, pieeju pielietošana nodarbībās, to 

ieviešana izglītības iestādē, novadā, jaunu mācību un metodisko līdzekļu 

izstrādāšana, ieviešana nodarbībās, izglītības iestādē, novadā, pieredzes 

nodarbību, semināru, kursu vadīšana), 

3.5. izglītības iestādes vadīšanā (kvalitatīva pedagoģiskā un saimnieciskā 

vadība, mūsdienīga izglītības darba organizācija, sakārtotība dokumentācijā, 

darbs ar personālu, iestādes, vadītāja līdzdalība projektos, finanšu piesaistīšana, 

inovāciju rosināšana, ieviešana un atbalstīšana iestādē). 
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3.6. atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem (skolēnu sasniegumi reģiona, 

valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

sporta sacensībās un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos). 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 25.01.2017. lēmumu (protokols Nr.1, 

7.§.)) 

4. Konkursa organizēšana 

4.1. Līdz katra gada 1.septembrim Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde 

izsludina konkursu Smiltenes novada domes mājas lapā, izdevumā „Smiltenes novada 

domes vēstis” un informē izglītības iestādes par pedagogu pieteikšanu konkursam. 

4.2. (Izslēgts ar Smiltenes novada domes 30.08.2017. lēmumu Nr.13. 2.§) 

4.3. Motivētu pieteikumu konkursam var iesniegt izglītības iestādes padome un 

Izglītības pārvalde līdz katra gada 20.septembrim. 

4.4. Pieteikumā jānorāda konkursam izvirzītās personas vārds, uzvārds, dzimšanas 

dati, darba vieta, ieņemamais amats, darba stāžs iestādē, kopējais pedagoģiskais darba stāžs. 

4.5. Iesniedzēji pieteikumā uz vienas A4 lapas sniedz pamatojumu par kādiem 

nopelniem iepriekšējā mācību gadā persona tiek pieteikta konkursam. 

5. Vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana. 

5.1. Pieteikumi konkursam tiek iesniegti Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļā. 

5.2. Iesniegtos pieteikumus apkopo un sagatavo izskatīšanai Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvalde. 

5.3. Iesniegtos pieteikumus izskata un lēmumu pieņem žūrija - Smiltenes novada 

domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja. 

5.4. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti svinīgos apstākļos Skolotāju dienas 

pasākumā. 

5.5. Konkursa uzvarētājiem pasniedz Smiltenes novada domes Pateicības rakstu un 

naudas balvu līdz 143,00 euro. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Mežulis 

 

 


