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APSTIPRINĀTS 

Pļaviņu novada domes  

2016. gada 31. marta sēdē  

(lēmums Nr. 6, protokols Nr. 5) 
 

Kārtība, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību 

darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.-12. klašu skolēniem 
 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās 

daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām”  

41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Pļaviņu novada pašvaldības stipendiju mērķis ir: 

1.1. motivēt 9.-12.klašu skolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt  skolēnu 

intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai; 

1.2. sekmēt Pļaviņu novada ģimnāzijas (turpmāk tekstā – Skolas) 9.klašu absolventu vēlmi 

turpināt mācības Skolas 10.klasē. 

2. Kārtības “Kārtība, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību 

darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēniem” (turpmāk tekstā – Kārtība) norādītā 

mērķa īstenošanai Skolas budžetā tiek plānoti līdzekļi, kas nepieciešami stipendiju 

finansēšanai.  

 

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība 

 

3. Stipendija tiek piešķirta četras reizes mācību gadā, ņemot vērā skolēna iegūtos mācību 

sasniegumu vērtējumus: 

3.1. starpliecībā uz pēdējo mācību dienu pirms Ministru kabineta noteikumos noteiktā 

rudens un pavasara brīvlaika sākuma; 

3.2. liecībā 1.semestrī un 2.semestrī. 

4. Stipendijas saņēmējam nedrīkst būt neattaisnoti mācību stundu kavējumi, Skolas iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumi un administratīvi sodāmi pārkāpumi ārpus Skolas. 

5. Stipendiju pretendentu sarakstu sastāda klašu audzinātāji un iesniedz direktora vietniekam 

izglītības jomā apkopošanai un saskaņošanai. Sarakstu apstiprina Skolas direktors un 

iesniedz Pļaviņu novada domē. 



6. Pļaviņu novada domes grāmatvedība pārskaita stipendijas uz skolēna bankas kontu. 

 

 

III. Stipendiju piešķiršanas kritēriji un apmērs 

 

7. Skolas 9.-12.klases skolēni saņem stipendiju atbilstoši saviem mācību sasniegumiem un 

ievērojot šīs Kārtības 4. punktā noteikto šādā apmērā: 

7.1. EUR 30,00, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums starpliecībā vai liecībā nav 

zemāks par 7,0 ballēm (vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm); 

7.2. EUR 50,00, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums starpliecībā vai liecībā nav 

zemāks par 8,0 ballēm (vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 7,0 ballēm); 

7.3. EUR 70,00, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums starpliecībā vai liecībā nav 

zemāks par 9,0 ballēm, (vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 8,0 ballēm). 

 

 

 

Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja                                                                    Gunta Žilde 

 

 


