APSTIPRINĀTA
ar Kokneses novada domes
2014. gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.
(protokols Nr.1)

Stipendiju piešķiršanas kārtība I.Gaiša Kokneses vidusskolas
izglītojamajiem
Izdota saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Stipendiju piešķiršanas kārtība ( turpmāk tekstā- kārtība) nosaka kārtību, kādā Kokneses
novada dome piešķir stipendijas I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10.-12. klašu
izglītojamajiem ( turpmāk tekstā- izglītojamie), stipendijas piešķiršanas nosacījumus,
apmērus un izmaksas kārtību.
2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus,
veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības
iegūšanai.
3. Stipendiju izglītojamajiem piešķir no Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem.
II. STIPENDIJU KOMISIJAS SASTĀVS UN PILNVARAS
4. Katra mācību gada sākumā I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktors izveido stipendiju
piešķiršanas komisiju ( turpmāk tekstā- stipendiju komisija) šādā sastāvā:
4.1.direktora vietnieks izglītības jomā- komisijas priekšsēdētājs;
4.2.ne mazāk kā divi I.Gaiša Kokneses vidusskolas pedagoģiskie darbinieki;
4.3.ne mazāk kā divi skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji;
4.4.Kokneses novada domes Izglītības darba speciālists.
5. Stipendiju komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Stipendiju komisijas sēdes tiek
sasauktas pēc vajadzības un tās tiek protokolētas. Stipendiju komisija ir pilntiesīga
pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no stipendiju komisijas locekļiem.
6. Stipendiju komisija pieņemto lēmumu iesniedz I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktoram.
7. I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktors, pamatojoties uz komisijas lēmumu, izdod
rīkojumu par stipendiju piešķiršanu izglītojamajiem.
III. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
8. Stipendiju piešķir izglītojamajiem, kuriem:
8.1. iepriekšējā semestra vērtējums (uz liecības vai apliecības par pamatizglītību
sekmju izrakstā) nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 (sešām) ballēm
un vidējā atzīme semestrī nav zemāka par 7,5 (septiņām komats piecām)
ballēm;
8.2. nav neattaisnotu kavējumu un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu vai citu
administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas.
9. Uzsākot mācības I.Gaiša Kokneses vidusskolā, stipendijas piešķiršanas izvērtēšanai tiek
ņemta vērā izglītojamā iepriekšējās mācību iestādes izsniegtā liecība par iepriekšējo
semestri vai apliecībā par pamatizglītību sekmju izraksta vērtējumi 9. klašu absolventiem.

IV. STIPENDIJAS APMĒRS
10. Izglītojamajam, saskaņā ar šo noteikumu 8.punkta prasībām, atkarībā no sekmju
rezultātiem, tiek piešķirta stipendija sekojošos apmēros:
10.1.
stipendija 10,00 (desmit) euro mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,5 ballēm līdz 7,99 ballēm;
10.2.
stipendija 15,00 (piecpadsmit) euro mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8,00 ballēm līdz 8,50 ballēm;
10.3.
stipendija 20,00 (divdesmit) euro mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8,51 balles līdz 10,00 ballēm.
V. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
11. Stipendiju komisija līdz mācību gada 10.septembrim un 10.janvārim iesniedz direktoram
lēmumu par izglītojamajiem, kas atbilst stipendijas piešķiršanas nosacījumiem.
Direktoram ir tiesības pārbaudīt lēmumā norādīto informāciju un, nepieciešamības
gadījumā, pieprasīt papildus informāciju.
12. I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu un
izmaksāšanu.
13. Stipendiju piešķir uz mācību gada katru semestri. Stipendiju izmaksā reizi mēnesī līdz
kārtējā mēneša 15. datumam. Stipendiju neizmaksā jūnijā, jūlijā un augustā.
14. Stipendiju komisija var pieņemt lēmumu par vienreizējas stipendijas piešķiršanu no
apstiprinātā stipendiju fonda 8.-12.klašu izglītojamajiem. I.Gaiša Kokneses vidusskolas
direktors, pamatojoties uz komisijas lēmumu, izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu
izglītojamajiem, šādos gadījumos:
14.1.par izglītojamā izcīnītu godalgotu vietu Valsts ( trešā posma) olimpiādē:
14.1.1. par 1.vietu no 100,00 (simts) euro;
14.1.2. par 2.vietu par no 70,00 (septiņdesmit) euro;
14.1.3. par 3.vietu no 50,00 (piecdesmit) euro;
14.1.4. par atzinību no 30, 00 ( trīsdesmit) euro.
14.2. par izglītojamā izcīnītu godalgotu vietu Zemgales reģionālajā skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferencē:
14.2.1. par 1.vietu no 100,00 (simts) euro;
14.2.2. par 2.vietu par no 70,00 (septiņdesmit) euro;
14.2.3. par 3.vietu no 50,00 (piecdesmit) euro;
14.2.4. par atzinību no 30, 00 ( trīsdesmit) euro.
14.3. par izglītojamā izcīnītu godalgotu vietu Valsts skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē:
14.3.1. par 1.vietu no 100,00 (simts) euro;
14.3.2. par 2.vietu par no 70,00 (septiņdesmit) euro;
14.3.3. par 3.vietu no 50,00 (piecdesmit) euro;
14.4.4. par atzinību no 30, 00 ( trīsdesmit) euro.
15.

Stipendiju izmaksā ar pārskaitījumu uz izglītojamā vai tā vecāku ( aizbildņu) norādīto
bankas kontu.
VI. STIPENDIJAS ANULĒŠANAS KĀRTĪBA

16.

17.

18.

Semestra laikā I.Gaiša Kokneses vidusskolas klases audzinātājs var ierosināt pārtraukt
stipendijas izmaksāšanu, ja:
16.1. izglītojamais neattaisnoti kavē skolu, pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus
vai izdara citu administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas. Pārkāpumam jābūt
fiksētam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.2. izglītojamais izstājies no I.Gaiša Kokneses vidusskolas.
Iestājoties 16. punktā minētajiem nosacījumiem, klases audzinātājam ir pienākums
3(trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt stipendiju komisijas priekšsēdētāju.
Stipendiju komisija, pamatojoties uz klases audzinātāja iesniegto informāciju,
nepieciešamības gadījumā to pārbaudot, sagatavo lēmumu par stipendijas izmaksas
anulēšanu un iesniedz to direktoram līdz kārtējā mēneša beigām. Direktors izdod
rīkojumu par stipendijas izmaksas anulēšanu.
Anulējot stipendiju, tās izmaksa tiek pārtraukta līdz semestra beigām.
VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

19.
20.

Grozījumus „ Stipendiju piešķiršanas kārtībā I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10.12.klašu izglītojamajiem” apstiprina ar novada domes sēdes lēmumu.
Stipendiju piešķiršanas kārtība I.Gaiša Kokneses vidusskolas 10.-12.klašu
izglītojamajiem stājas spēkā ar 2014. gada 1.janvāri.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts)

D.Vingris

