
 
 

PĻAVIŅU NOVADA DOME 

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA 
Reģ. Nr. 4516902770 

Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV 5120, tālr. 65133844, e-pasts skola@png.edu.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Pļaviņu novada ģimnāzijas 

direktores  2017. gada 29.jūnija 

 rīkojumu Nr. 1.1.-8/80 

                                                                      

Kārtība, kādā piešķir vienreizējo stipendiju par 1. klašu un 10.klašu skolēnu mācību 

uzsākšanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 2017./2018. mācību gadā 

 

 

2017.gada 29.jūnijā   Pļaviņās      Nr. 1.1.-24/6 

                                                                                           
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  

iekārtas likuma  69.pantu un 72. pantu  

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka, kādā Pļaviņu novada ģimnāzija piešķir 1. klases un 10. klases skolēniem 

2017./2018. mācību gadā vienreizēju stipendiju (turpmāk stipendiju), lai sniegtu materiālu 

atbalstu skolēna vajadzību nodrošināšanai mācībām Pļaviņu novada ģimnāzijā. 

 

2. Tiesības saņemt stipendiju ir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai 

ņēmusi aizbildnībā bērnu (turpmāk stipendijas pieprasītājs). Iesniegumam par skolēna 

uzņemšanu 1. (pirmajā) vai 10. (desmitajā) klasē līdz 2017. gada 30. septembrim (ieskaitot) ir 

jābūt iesniegtam Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā.  

 

3. Stipendijas apmērs par katru 1. klases skolēnu ir EUR 70,00 (septiņdesmit eiro 00 centi); 

par katru 10. klases skolēnu ir EUR 140,00 (viens simts četrdesmit eiro 00 centi). 

 

II Stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtība  

 

4. Lai saņemtu stipendiju, stipendijas pieprasītājs Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā uzrāda 

personas apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai pasi un aizpilda iesniegumu 

(pielikums Nr. 1), norādot šādas ziņas: 

 

4.1. stipendijas pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, 

faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās adreses, parasto fiksēto telefona un 

mobilā telefona numuru, elektronisko pasta adresi, bankas rekvizītus; 

 

4.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, faktisko dzīvesvietas 

adresi, ja tā atšķiras no deklarētās adreses. 

 

5. Ārpusģimenes aprūpes gadījumā uzrāda un iesniedz bāriņtiesas lēmuma par bērna 

nodošanu aizbildnībā vai tiesas spriedumu par bērna adopcijas apstiprināšanu kopiju. 
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6. Stipendiju var pieprasīt, sākot no 2017. gada 25. augusta līdz 2017. gada 31. oktobrim.  

 

7. Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā iesniegtie un reģistrētie dokumenti par stipendijas 

piešķiršanu tiek izskatīti 1 nedēļas laikā apspriedē pie Pļaviņu novada ģimnāzijas vadības. 

Pamatojoties uz vadības apspriedes lēmumu, direktore izdod rīkojumu par vienreizējās 

stipendijas piešķiršanu, uz kā pamata stipendijas pieprasītājam bezskaidras naudas stipendija 

tiks izmaksāta uz viņa iesniegumā norādīto bankas norēķina kontu vai skaidrā naudā Pļaviņu 

novada domes kasē 30 dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.  

 

8. Pļaviņu novada ģimnāzija sadarbībā ar Pļaviņu novada sociālo dienestu ir tiesīga pirms 

pabalsta piešķiršanas apsekot pabalsta pieprasītāju dzīvesvietā. Ja tiek konstatēts, ka bērnam 

netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, stipendijas izmaksu var aizturēt. Par pieprasītāja 

dzīvesvietā konstatētajiem faktiem tiek sastādīts attiecīgs akts. 

 

III Vienreizējās stipendijas atgriešana 

 

9. Ja 2017./2018. mācību gadā 1. klases skolēns Pļaviņu novada ģimnāzijā pārtrauc mācības, 

stipendijas pieprasītāja pienākums ir apmaksāt atpakaļ vienreizējo stipendiju 100% apmērā, 

tas ir EUR 70,00 (septiņdesmit eiro 00 centi). 

 

10. Ja skolēns, kurš 2017./2018. mācību gadā ir uzsācis mācības Pļaviņu novada ģimnāzijas 

1. klasē un ir saņēmis vienreizējo stipendiju, bet laika periodā no 2018. gada 1. jūnija līdz 

2019. gada 31. maijam ir pārtraucis mācības Pļaviņu novada ģimnāzijā, stipendijas 

pieprasītāja pienākums ir atmaksāt vienreizējo stipendiju 50% apmērā, tas ir EUR 35,00 

(trīsdesmit pieci eiro 00 centi). 

 

11. Ja skolēns, kurš 2017./2018. mācību gadā ir uzsācis mācības Pļaviņu novada ģimnāzijas 

1. klasē un ir saņēmis vienreizējo stipendiju, bet laika periodā no 2019. gada 1. jūnija līdz 

2020. gada 31. maijam ir pārtraucis mācības Pļaviņu novada ģimnāzijā, stipendijas 

pieprasītāja pienākums ir atmaksāt vienreizējo stipendiju 25% apmērā, tas ir EUR 17,50 

(septiņpadsmit eiro 50 centi). 

 

 

12. Ja skolēns, kurš mācības 10. klasē uzsācis laikā no 2017. gada 1. septembra līdz 

2017. gada 30. septembrim (ieskaitot), un 2017./2018. mācību gadā vai laika periodā no 

2018. gada 31. maija līdz 2020. gada 31. maijam ir pārtraucis mācības Pļaviņu novada 

ģimnāzijā, stipendijas pieprasītāja pienākums ir atmaksāt atpakaļ vienreizējo stipendiju 100% 

apmērā, tas ir EUR 140,00 (viens simts četrdesmit eiro 00 centi). 

 

 

IV Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

13. Pļaviņu novada ģimnāzijas atteikumu piešķirt stipendiju, stipendijas pieprasītājs var 

pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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Pielikums Nr. 1 

(IESNIEGUMU AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM) 

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktorei 

___________________________________________ 
(pieprasītāja vārds, uzvārds personas kods) 

 
___________________________________________ 

(dzīvojošs, (-a) ) 
 

____________________________________________________ 
(mobilais  telefona numurs, parastais fiksētais telefona numurs, e-pasts) 

 
 

IESNIEGUMS 

 
Lūdzu  piešķirt man kā Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. / 10. klases skolēna vecākam / 

aizbildnim vienreizējo stipendiju  

 
EUR ________  (____________________________________________________________),  
                                 (summa vārdiem) 

lai sniegtu materiālu atbalstu skolēna vajadzību nodrošināšanai mācībām 2017./2018. mācību gadā 

Pļaviņu novada ģimnāzijā. 

Vienreizējo stipendiju vēlos saņemt (Vēlamo atzīmēt ar „X”)  

 skaidrā naudā Pļaviņu novada domes kasē  

 bezskaidrā naudā: kredītiestādes nosaukums _______________________________konta Nr. 

                     

 

ZIŅAS PAR SKOLĒNU 
Bērna vārds, uzvārds____________________________________________________________ 

Bērna personas kods ____________________________________________________________ 

Bērna deklarētā dzīvesvietas adrese _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Bērna faktiskā dzīvesvietas adrese _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 

_______________________________________________________________________ 
 

 IEPAZINOS AR “Kārtība, kādā piešķir vienreizējo stipendiju  1. klašu un 10. klašu  skolēnu vecākiem par skolēnu mācību uzsākšanu 

Pļaviņu novada ģimnāzijā 2017./2018. mācību gadā”. 

 
Ar parakstu apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas    
 
 __________________               ___________________ 
            (paraksts)        (datums)                 


