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Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr.63448188, fakss 63459148 

 

2013.gada 28.augustā          Saistošie noteikumi Nr.25 

Aizputē         (protokols Nr.9) 

 

Apstiprināti ar Aizputes novada domes 

2013.gada 28.augusta lēmumu Nr.334, 36.§ 

 

Stipendiju piešķiršana Aizputes novada Aizputes vidusskolas izglītojamiem 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija 

Aizputes novada Aizputes vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem. 

2. Stipendijas piešķiršanas mērķis: 

2.1. sekmēt Aizputes novada 9.klašu absolventu vēlmi turpināt mācības Aizputes novadā, 

Aizputes vidusskolā, 

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

2.3. paaugstināt konkurenci starp citām Kurzemes un Latvijas vidusskolām. 

3. Noteikumu mērķu īstenošanai Aizputes novada dome Aizputes vidusskolas budžetā katru 

gadu plāno līdzekļus stipendiju finansēšanai. 

4. Stipendijas tiek piešķirtas iedalītā budžeta apjomā deviņus mēnešus gadā. 

II STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

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

vidējo atzīmi katrā mācību priekšmetā un izglītojamā uzvedību atbilstoši skolas nolikuma 

un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

6. Ja kādā mēnesī neviens izglītojamais neizpilda stipendijas piešķiršanas kritēriju 

nosacījumus, finansējums tiek sadalīts proporcionāli uz atlikušajiem mēnešiem. 

7. Septembrī stipendiju piešķir, ņemot vērā iepriekšējā mācību gada gala vērtējumus. Janvārī 

stipendiju piešķir, ņemot vērā esošā mācību gada 1.semestra vērtējumus katrā mācību 

priekšmetā. Jūnijā stipendijas nepiešķir. 

8. 10.klašu izglītojamiem stipendiju septembrī piešķir, pamatojoties uz apliecības par 

pamatizglītību pielikumā (sekmju izraksts) esošajiem vērtējumiem. 

9. 12.klašu izglītojamiem stipendiju par maija mēnesi nepiešķir.  
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10. 10.-12.klašu izglītojamo likumiskais pārstāvis līdz mēneša pēdējai darba dienai (septembrī 

–līdz 5.datumam par iepriekšējo mācību gadu) iesniedz  iesniegumu skolas direktoram par 

stipendijas piešķiršanu.  

11. Ja vienā mēnesī izglītojamais ir slimojis vairāk kā divas nedēļas pēc kārtas, stipendijas 

piešķiršanas kārtības kritērijiem tiek pievienots noteikums, ka mācību sasniegumu mēneša 

vidējais vērtējums var nebūt ne vairāk kā trīs mācību priekšmetos. 

12. Līdz nākamā mēneša 10.datumam skolā tiek apkopots, komisijā apstiprināts un Aizputes 

novada domē iesniegts skolas direktora rīkojums ar stipendiju pretendentu sarakstu. 

13. Aizputes novada dome izskata stipendiju pretendentu sarakstu, un pārskaita stipendiju uz 

izglītojamā kontu bankā vai tā tiek izmaksāta Aizputes novada domes kasē. 

III STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI  

14. Vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem stipendiju piešķir atbilstoši mācību sasniegumiem, 

ja visas kavētās mācību priekšmetu stundas ir attaisnotas un ievēroti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi: 

14.1. Zemākā stipendija, ja katrā mācību priekšmetā mācību sasniegumu mēneša 

vidējais vērtējums ir 7 un vairāk balles (vienā priekšmetā pieļaujams mēneša vidējais 

vērtējums 6 balles);  

14.2. Vidējā stipendija, ja katrā mācību priekšmetā mācību sasniegumu mēneša vidējais 

vērtējums ir 8 un vairāk balles (vienā priekšmetā pieļaujams vērtējums 6 balles); 

14.3. Augstākā stipendija, ja katrā mācību priekšmetā mācību sasniegumu mēneša 

vidējais vērtējums ir 9 un vairāk balles (vienā priekšmetā pieļaujams mēneša vidējais 

vērtējums 7 balles). 

15. Zemāko stipendiju, ņemot vērā budžetā paredzētos līdzekļus, aprēķina pēc sekojošas 

formulas: , kur  

S –kopējā mēnesī stipendijām paredzētā summa; 

a – zemāko stipendiju saņēmēju skaits; 

b – vidējo stipendiju saņēmēju skaits; 

c – augstāko stipendiju saņēmēju skaits; 

5 un 15 – pie vidējās un augstākās stipendijas pieskaitāmā summa 

(latos), pēc euro ieviešanas 5 tiek aizstāts ar 7,11 un 15 ar 21,34 (euro).  

16. Vidējo stipendiju aprēķina, pie zemākās stipendijas pieskaitot 5 LVL, pēc euro ieviešanas -  

7,11 EUR. 

17. Augstāko stipendiju aprēķina, pie zemākās stipendijas pieskaitot 15 LVL, pēc euro 

ieviešanas 21,34 EUR. 

 IV STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJA 

18.  Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija), izvērtējot pretendentu atbilstību 

stipendijas piešķiršanas kritērijiem, lemj par stipendijas piešķiršanu. 

19. Komisijas sastāvu apstiprina Aizputes vidusskolas direktors. 

20. Komisijā ir direktora vietnieks izglītības jautājumos 7.-12.klašu grupā, direktora vietnieks 

informātikas jautājumos un izglītojamo pašpārvaldes izvirzīts pārstāvis.  

21. Par stipendijas piešķiršanu pretendenti tiek informēti elektroniski e-klases sistēmā. 
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22. Ja iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams, komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentiem 

papildus dokumentus (kompetentu iestāžu izsniegtas izziņas, apliecinājumus, personu 

paskaidrojumus), kas apstiprina faktus un apstākļus, ar kuriem pamatots iesniegums par 

stipendijas piešķiršanu. 

23. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, Aizputes vidusskolas direktors trīs darba dienu laikā no 

komisijas lēmuma saņemšanas izdot rīkojumu par stipendiju piešķiršanu. 

V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

24.  Aizputes vidusskolas direktora lēmumu par stipendijas piešķiršanu var apstrīdēt Aizputes 

novada domē saskaņā ar Administratīvā procesa likuma normām. 

25.  Aizputes novada domes lēmumu par stipendijas piešķiršanu var apstrīdēt Administratīvā 

rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma normām. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem 

“Stipendiju piešķiršana Aizputes novada Aizputes vidusskolas izglītojamajiem” 

 

Saistošajiem noteikumiem “Stipendiju 

piešķiršana Aizputes novada Aizputes 

vidusskolas izglītojamajiem” 

  pašreizējās situācijas raksturojums 

 

Līdz šim nav bijuši saistošie noteikumi 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 

raksturojums, dokumenta būtība 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta 
stipendija Aizputes vidusskolas 10.-12.klašu 
izglītojamajiem ar mērķi motivēt skolēnus izvēlēties 
Aizputes vsk. un  paaugstināt mācību sasniegumus 
un konkurēt citu vidusskolu starpā, piesaistot 
skolēnus. 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta 

stipendija Aizputes vidusskolas 10.-12.klašu 

izglītojamajiem. Noteikumos atspoguļoti stipendijas 

piešķiršanas kritēriji un tās apjoms. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz pašvaldības budžetu 

2013.gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 

stipendijām. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 

izpildi nav nepieciešamību veidot jaunas darba 

vietas. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi 

ir Aizputes novada Aizputes vidusskola. 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie 

noteikumi sagatavoti 

Izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 

43.pantu. 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar Saistošo 

noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots www.aizputesnovads.lvAizputes 

novada pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi” 

 
 

Novada domes priekšsēdētājs       Aivars Šilis 

http://www.aizputesnovads.lv/

