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Par stipendijām izglītojamajiem Lielvārdes novadā
1.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība)
piešķir stipendijas Lielvārdes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 7.-12.klašu
izglītojamajiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vecāko grupu izglītojamajiem,
kā arī nosaka stipendijas saņemšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību.
1.2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību
sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un atbalstīt centienus iegūt
kvalitatīvu izglītību.
1.3. Stipendijas izmaksā no Pašvaldības kārtējam gadam apstiprinātā budžeta līdzekļiem, tās
aprēķinā iekļauts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
1.4. Izglītības iestādes direktors ( turpmāk – Direktors) izveido komisiju, kurā iekļauj
pedagogu un izglītojamo pārstāvjus, un nosaka kārtību izglītības iestādē, kādā apkopo un
izvērtē izglītojamo atbilstību nolikuma 3.punktā minētajiem nosacījumiem un izvirza
izglītojamos stipendijas saņemšanai.
2. Stipendiju veidi
2.1. Lielvārdes novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem var
piešķirt šādas stipendijas:
2.1.1. „Ziemassvētku stipendija” – vienreizēja stipendija (naudas balva) vispārizglītojošo
izglītības iestāžu 7.-9.klašu izglītojamajiem un profesionālās ievirzes programmu
vecāko grupu izglītojamajiem –1.semestra beigās;
2.1.2. „ Gada absolventa” stipendija – vienreizēja stipendija (naudas balva), absolvējot
vispārizglītojošo vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi un saņemot „Gada
absolventa” apbalvojumu;
2.1.3. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem – ikmēneša
stipendija par mācību gada 8 mēnešiem (oktobris- maijs).

3.

Stipendijas piešķiršanas nosacījumi un apmērs

3.1. „Ziemassvētku stipendijas” un „Gada absolventa” stipendijas piešķiršanas nosacījumi:
3.1.1. mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 8 ballēm (vienā mācību
priekšmetā ir pieļaujams zemāks sasniegums - 6 vai 7 balles);
3.1.2. izglītojamais aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, novadu
apvienības organizētajos pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai
novada/valsts/starptautiska mēroga pasākumos/sacensībās, un/vai izglītojamais
piedalās vismaz vienā interešu izglītības programmā;
3.1.3. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;
3.1.4. izglītojamajam nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, un
izglītojamais nav administratīvi sodīts par pārkāpumiem ārpus izglītības iestādes.
3.2. Vienreizējo stipendiju (naudas balvu) apmērs:
3.2.1. „Ziemassvētku stipendijas” apmērs ir 30.00 EUR;
3.2.2. „Gada absolventa” stipendijas apmērs - 50.00 EUR.
3.3. Vienreizējo stipendiju (naudas balvu) var piešķirt vienam vai vairākiem izglītojamajiem,
ja mācību sasniegumi ir līdzvērtīgi un izpildīti 3.1. punktā nosauktie nosacījumi.
3.4. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi 10.-12.klašu izglītojamajiem:
3.4.1. mācību sasniegumu vidējais vērtējums mēnesī nav zemāks par 8 ballēm;
3.4.2. izglītojamais 10.un/vai 11.klasē iesaistās zinātniski pētnieciskā darba izstrādē;
3.4.3. izglītojamais aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, novadu
apvienības organizētajos pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai
novada/valsts/starptautiska mēroga pasākumos, un/vai izglītojamais piedalās
vismaz vienā interešu izglītības programmā;
3.4.4. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;
3.4.5. izglītojamajam nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, un
izglītojamais nav administratīvi sodīts par pārkāpumiem ārpus izglītības iestādes.
3.4.6. Stipendiju nepiešķir šādos gadījumos:
3.4.6.1. ja mēnesī nav iegūts vērtējums kādā mācību priekšmetā, izņemot slimības
gadījumus;
3.4.6.2. ja mēnesī vērtējums mācību priekšmetā ir zemāks par 4 ballēm atbilstoši
valsts izglītības standartā noteiktajai vērtēšanas kārtībai, izņemot
izglītojamā slimības gadījumus;
3.4.6.3. ilgstošas slimības gadījumā tiek ņemti vērā iepriekšējā mēneša mācību
rezultāti.

3.5. Stipendijas apmērs 10.-12.klašu izglītojamajiem:
3.5.1. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8 balles un augstāks, ikmēneša
stipendijas apmērs ir 30.00 EUR pēc nodokļu nomaksas;
3.5.2. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,6 balles un augstāks, ikmēneša
stipendijas apmērs ir 40.00 EUR pēc nodokļu nomaksas;
3.5.3. ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāks, ikmēneša
stipendijas apmērs ir 50.00 EUR pēc nodokļu nomaksas.
4. Stipendijas piešķiršanas kārtība 10.-12.klašu izglītojamajiem
4.1. Stipendiju piešķir katru mēnesi, izvērtējot 3.4. un 3.5.punktos minēto kritēriju izpildi.
4.2. Uzsākot mācību gadu, stipendiju izmaksā summējot septembra un oktobra rezultātus.
4.3. Līdz katra mēneša 5.datumam Direktors iesniedz Pašvaldības administrācijas
izglītības nodaļas vadītājam saskaņošanai iesniegumu ar 10.-12.klašu izglītojamo
sarakstu, kas izpildījuši šajā nolikumā minētos kritērijus. Iesniegumam pievieno
klases audzinātāja parakstītu sekmju izrakstu un kavēto mācību nodarbību kavējumu
uzskaiti par iepriekšējo mēnesi.
4.4. Pēc saskaņojuma saņemšanas Pašvaldībā Direktors izdod rīkojumu par stipendiju
piešķiršanu izglītojamajiem konkrētā mēnesī un informē par to vecākus. Rīkojumu un
izglītojamā iesniegumu, kurā norādīts izglītojamā bankas konts, iesniedz Pašvaldības
administrācijas centralizētās grāmatvedības nodaļā.
4.5. Līdz mēneša 10.datumam stipendijas tiek pārskaitītas uz izglītojamo norādīto bankas
kontu.
5. Stipendijas izmaksas atcelšanas kārtība
5.1. Direktoram ir tiesības ar rīkojumu atcelt stipendijas izmaksu nolikuma 3.1. punktā
minētajos gadījumos.
6. Noslēguma jautājums
Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

Domes priekšsēdētājs

J.Āboliņš

