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KĀRTĪBA, KĀDĀ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA PIEŠĶIR STIPENDIJAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 10.-12.KLAŠU SKOLĒNIEM
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 21.punktu,
likuma”Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu,
41.panta pirmās daļas otro punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība piešķir stipendijas Ventspils
novada pašvaldības izglītības iestāžu 10.-12.klašu skolēniem un kritērijus stipendijas
saņemšanai.
2. Uz stipendijām var pretendēt Ventspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.12.klašu skolēni.
II. Mērķi un uzdevumi
3. Motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus.
4. Motivēt novada skolēnus mācīties Ventspils novada skolās.
III. Stipendiju piešķiršanas kārtība
5. Stipendijas piešķir Ventspils novada 10.-12.klašu skolēniem, kuriem:
5.1. iepriekšējā semestra vidējais vērtējums akreditētās izglītības programmas obligātajos
mācību priekšmetos nav zemāks par 6,5 ballēm un atbilst nolikuma 11.1., 11.2 un
11.3.punktiem;
5.2. kārtējā semestrī skolēnam nav neattaisnoti stundu kavējumi;
5.3. kārtējā semestrī skolēnam nav iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;
5.4. skolēnam nav administratīvi sodāmi pārkāpumi ārpus skolas kārtējā gadā;
5.5. skolēns piedalās kādā no novada interešu izglītības pulciņiem.

6. Skolēniem, kuri uzsāk mācības kādā no Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm
10.-12.klasēs, stipendiju piešķiršanas izvērtēšanai tiek ņemti vērā izglītojamā iepriekšējās
mācību iestādes izsniegtās liecības vai sekmju izrakstu vērtējumi 9.klašu absolventiem un
nolikuma III. punktā norādītie kritēriji.
7. Stipendijas tiek piešķirtas no speciāli šim mērķim plānotiem Ventspils novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
8. Izglītības iestāžu direktori līdz mācību gada 10.septembrim stipendiju piešķiršanai
1.semestrī, un līdz 10.janvārim stipendiju piešķiršanai 2.semestrī, iesniedz Ventspils novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājam saskaņošanai apstiprinātu skolēnu sarakstu, kuri
iepriekšējā semestrī atbilduši nolikuma III punktā norādītajiem kritērijiem.
9. Skolu direktori pēc saraksta saskaņošanas ar Izglītības pārvaldes vadītāju, izdod rīkojumu
par stipendiju piešķiršanu skolēniem, informējot par to vecākus.
10. Stipendijas piešķir uz vienu mācību semestri un izmaksā to reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša
15.datumam, pārskaitot to uz skolēna norādīto kredītiestādes kontu.
IV. Stipendiju apmērs
11. Skolēnam, saskaņā ar nolikuma III.punktu, stipendijas tiek piešķirtas:
11.1. 20,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) mēnesī, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā
semestrī nav zemāks par 6,5 ballēm;
11.2. 30,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) mēnesī, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā
semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm;
11.3. 40,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) mēnesī, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā
semestrī nav zemāks par 8,5 ballēm.
V. Stipendiju anulēšanas kārtība
12. Ja netiek izpildīts nolikuma III. punkts, izglītības iestādes direktoram ir tiesības anulēt
rīkojumu par stipendiju piešķiršanu.
VI. Noslēguma jautājumi
13. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.
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