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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Mazsalacā 

19.05.2010.                        Nr. 9 
/sēdes protokola Nr. 8., 26.§/ 

 

Grozījumi 18.05.2011. saistošie noteikumi Nr.10 /sēdes protokols Nr. 8., 16.§/ 

Grozījumi 16.10.2013. saistošie noteikumi Nr.16 /sēdes protokols Nr.21., 19/ 

Grozījumi 19.11.2014. saistošie noteikumi Nr.18 /sēdes protokols Nr.22., 20/ 

 

PAR  MATERIĀLO ATBALSTU MAZSALACAS NOVADA                                               

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZGLĪTOJAMIEM 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu 

 

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta apmērus, piešķiršanas un izmaksas 

kārtību, kurus Mazsalacas novada pašvaldība izmaksā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 

funkciju (gādāt par iedzīvotāju izglītību) izpildi. 

 2. Materiālo atbalstu Mazsalacas pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

izglītojamiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumos vai starpnovadu sporta sacensībās izmaksā personai (ģimenei), 

neizvērtējot viņa materiālos resursus. 
            Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 

 

 3. Materiālu atbalstu vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos vai 

starpnovadu sporta sacensībās piešķir ar domes priekšsēdetāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka 

rīkojumu, saskaņā ar mācību iestāžu vai Kocēnu novada Izglītības pārvaldes iesniegtajiem 

izglītojamo sarakstiem un viņu sasniegumiem starpnovadu, Vidzemes reģiona, valsts un 

starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos. 
 Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 

 

 4. Materiālu atbalstu izglītojamajiem piešķir par katru mācību gadu pēc šādiem 

kritērijiem: 

4.1. izglītojamajiem, kuri piedalījušies pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs -  100 euro; 
Grozīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16, stājas spēkā 01.01.2014. 
Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 
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4.2. izglītojamajiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas Vidzemes reģiona vai valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, vai piedalījušies Baltijas valstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos, vai saņēmuši godalgotās vietas valsts līmeņa, vai Vidzemes reģiona sporta sacensībās- 

65,00 euro; 
Grozīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16, stājas spēkā 01.01.2014. 
Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 

 

4.3. izglītojamajiem, kuri piedalījušies Vidzemes reģiona vai valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs vai, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos, vai, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts atklātajās olimpiādēs – 40,00 euro. 
Grozīts 18.05.2011. ar saistošajiem noteikumiem Nr.10 

 Grozīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16, stājas spēkā 01.01.2014. 

       Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 

 

4.4. izglītojamajiem, kuri ieguvuši 1.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs vai, kuri ir 

laureāti Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, vai, kuri ir ieguvuši atzinību valsts 

atklātajās olimpiādēs- 25,00 euro. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 1.vietu starpnovadu sporta 

sacensībās- 25,00 euro, komandas dalībniekam -12 euro; 
 Grozīts 18.05.2011. ar saistošajiem noteikumiem Nr.10 

 Grozīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16, stājas spēkā 01.01.2014. 

      Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 

 

4.5. izglītojamajiem, kuri ieguvuši 2.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 15,00 

euro. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 2.vietu starpnovadu sporta sacensībās  - 15,00 euro, komandas 

dalībniekam – 7,00 euro;  
 Grozīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16, stājas spēkā 01.01.2014. 
            Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 

 

4.6. izglītojamajiem, kuri ieguvuši 3.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 10,00 

euro. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 3.vietu starpnovadu sporta sacensībās  - 10,00 euro, komandas 

dalībniekam – 5,00 euro;  
 Grozīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16, stājas spēkā 01.01.2014. 
      Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 
 

4.7 izglītojamajam materiāla atbalsta summa tiek izmaksāta par labāko sasniegumu un papildus, 

ja izglītojamais piedalījies vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu lasījumos vai sporta sacensībās tiek izmaksāti 10,00 euro par katru nākamo augstāko 4.2., 4.3., 

4.4., 4.5. un 4.6. punktos minēto sasniegumu. 
Grozīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16, stājas spēkā 01.01.2014. 
Grozījumi ar 19.11.2014. saistošajiem noteikumi Nr.18, stājas spēkā 21.12.2014. 
 

 5. Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka faktisko rīcību var apstrīdēt Mazsalacas 

novada domē. 

 6. Mazsalacas novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

 7. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā  likuma  „Par  pašvaldībām” 45. 

pantā noteiktajā kārtībā.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     G.Zunda 
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