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Skrundā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Skrundas novada domes 

lēmumu no 29.01.2015. 

(prot. Nr. 6, 17.§) 

 

Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu 

izglītojamiem Skrundas vidusskolā 
 

Ar grozījumiem, rīkojuma Nr. 1-10/19, 01.09.2015. 
Ar grozījumiem, rīkojums Nr. 1-10/19, 01.09.2016. 

 
Izdota saskaņā ar Izglītības likuma  

17.panta trešās daļas 21.punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu 
 

 

I  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas stipendijas Skrundas vidusskolas 10.-12.klašu 

izglītojamajiem, stipendijas piešķiršanas nosacījumus, apmērus un izmaksas kārtību. 

2. Stipendijas piešķiršanas mērķi ir: 

2.1. sekmēt Skrundas novada 9-to klašu absolventu vēlmi turpināt mācības Skrundas vidusskolā, 

2.2. motivēt 10.-12.klašu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, 

2.3. paaugstināt konkurenci starp citām Kurzemes reģiona vidusskolām. 

3. Finanšu līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju piešķiršanai, Skrundas vidusskola paredz savā 

budžetā. 

4. Stipendijas tiek piešķirtas iedalītā budžeta apjomā mācību gada garumā. 

5. Stipendijas apmērs ir atkarīgs no budžetā piešķirtajiem līdzekļiem. 

 

II STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS SASTĀVS UN PILNVARAS 
 

6. Katra mācību gada sākumā Skrundas vidusskolas direktors izveido stipendiju piešķiršanas 

komisiju šādā sastāvā: 

6.1. direktora vietnieks izglītības jomā – komisijas priekšsēdētājs, 

6.2. direktora vietnieks ārpusklases darbā, 

6.3. izglītojamo pašpārvaldes pārstāvis. 

7. Stipendiju piešķiršanas komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību stipendijas piešķiršanas 

kritērijiem, lemj par stipendijas piešķiršanu. 

8. Stipendiju komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes tiek 

sasauktas pēc vajadzības un tās tiek protokolētas. Stipendiju piešķiršanas komisija ir pilntiesīga 
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pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no stipendiju piešķiršanas komisijas 

locekļiem.  

9. Stipendijas pretendentu izvērtēšanai komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentiem papildus 

dokumentus (kompetentu iestāžu izsniegtas izziņas, apliecinājumus, personu skaidrojumus), kas 

apstiprina faktus un apstākļus neskaidro jautājumu noskaidrošanai par stipendijas piešķiršanu. 

10. (Izslēgts ar Skrundas vidusskolas rīkojumu Nr.1-10/19 01.09.2016..) 

11. Skrundas vidusskolas direktors, pamatojoties uz komisijas lēmumu,izdod rīkojumu par stipendiju 

piešķiršanu izglītojamiem. 

 

III STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 
12. Stipendija tiek piešķirta katru mācību gada mēnesi, par pamatu ņemot attiecīgā mēneša vidējo 

vērtējumu katrā mācību priekšmetā, izglītojamā uzvedību atbilstoši skolas nolikumam un 

iekšējās kārtības noteikumiem. 

13. Līdz nākamā mēneša 10.datumam skolā tiek apkopots, komisijā apstiprināts un Skrundas novada 

pašvaldības grāmatvedībā iesniegts skolas direktora rīkojums stipendiju izmaksai. 

14. Stipendiju izmaksā ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu. Stipendiju izmaksā 

reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša15. datumam. 

15. Ja kādā mēnesī izglītojamais neizpilda stipendijas piešķiršanas kritērijus, stipendija netiek 

piešķirta. 

 

IV STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN APMĒRS 

 
16. Skrundas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem stipendiju piešķiršanas nosacījumi ir: 

16.1. mācību sasniegumi, ieskaitot valsts diagnosticējošo darbu izpildes kopprocentu, 

piemērojot „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” 1.tabulu. 

16.2. skolas nolikuma un iekšējo kārtības noteikumu ievērošana. 

17. Izglītojamajam tiek piešķirta stipendija sekojošos apmēros: 

17.1.stipendija 20.00 (divdesmit) Eur apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamam katrā 

mācību priekšmetā mēneša vidējais vērtējums ir 7 – 10 balles (vienā mācību priekšmetā 

pieļaujams vērtējums 6 balles semestra vienā mēnesī), kā arī, ja nav pārkāpti skolas nolikuma 

un iekšējās kārtības noteikumi, 

17.2. stipendija 30.00 (trīsdesmit) Eur apmērā tiek piešķirta, ja izglītojamam katrā mācību 

priekšmetā mēneša vidējais vērtējums ir 8 – 10 balles (vienā priekšmetā pieļaujams vērtējums 7 

balles semestra vienā mēnesī), kā arī, ja nav pārkāpti skolas nolikuma un iekšējās kārtības 

noteikumi. 

            17.3.  Izglītojamais saņem stipendiju, ja mēnesī visos mācību priekšmetos ir vērtējumi   un 

mēneša sekmju izrakstā nav ieraksts par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Skrundas vidusskolas rīkojumu Nr.1-10/19 01.09.2016.) 

 

V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 
19. Grozījumus stipendiju piešķiršanas kārtībā apstiprina ar Skrundas novada domes sēdes 

lēmumu. 

20. Stipendiju piešķiršanas kārtība stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. 

 

 

 

 

Direktors          A.Zankovskis 

 


