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Nolikums 

Smiltenē 

APSTIPRINĀTS 

ar Smiltenes novada domes  

30.09.2010. lēmumu  

2010.gada 30.septembrī               (protokols Nr.13, 18.§.) 

Nolikums konkursam  

„Par Smiltenes novada domes  

vispārizglītojošo mācību iestāžu 12.klašu absolventu 

 mācību darbu rezultātiem” 
Izdots saskaņā ar likuma  

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

9.panta 1.daļas 10.punktu 
 

1. Šis nolikums nosaka kārtību konkursam Par Smiltenes novada domes vispārizglītojošo 

mācību iestāžu 12.klašu absolventu mācību darbu rezultātiem.  

2. Nolikumā ietvertie noteikumi attiecas uz visiem Smiltenes novada domes vispārizglītojošo 

mācību iestāžu 12.klašu absolventiem (turpmāk - Izglītojamais), neatkarīgi no to deklarētās 

dzīves vietas. 

3. Konkursa mērķis ir veicināt Izglītojamo motivāciju labi mācīties, piedalīties mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un projektos. 

4. Konkursa uzvarētājiem ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

4.1. 12.klases atestāta sekmju lapas vidējam vērtējumam jābūt 8 vai augstāk balles; 

4.2. atestāta sekmju vērtējumā nedrīkst būt atzīme, kas zemāka par 6 ballēm; 

4.3. nav fiksēti skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi; 

4.4. skolēns mācību laikā ir piedalījies reģiona vai valsts, vai starptautiska mēroga mācību 

priekšmetu olimpiādēs un projektu, pētniecisko darbu konkursos vai sporta sacensībās. 

5. Smiltenes novada domes padotībā esošo vispārizglītojošo mācību iestāžu direktori iesniedz 

Smiltenes novada domē līdz katra gada 5.jūnijam iesniegumu, kurā uzrādīti attiecīgās 

mācību iestādes Izglītojamie, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām. 

6. Konkursa žūriju veido Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu 

pastāvīgā komitejas deputāti (turpmāk - Žūrija). 

7. Žūrija izskata un izvērtē šos iesniegumus un ar lēmumu apstiprina konkursa uzvarētājus. 

8. Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirta naudas balva (prēmija) „143,00 euro (viens simts 

četrdesmit trīs euro) apmērā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 2013.gada 28.decembra Nolikumu Nr. 42) 

9. Naudas balvas tiek finansēta no Smiltenes novada domes budžeta. 

10. Balvas tiek pasniegtas mācību iestāžu 12.klašu izlaiduma pasākumos. 

11. Balvas konkursa uzvarētājiem pasniedz domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

12. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku 

zaudē Smiltenes pilsētas domes 2003.gada 18.jūnija Konkursa nolikums par Smiltenes 

pilsētas domes vispārizglītojošo mācību iestāžu 12.klašu absolventu mācību darbu 

rezultātiem. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Mežulis 

 


