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LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2014. gada 26.jūnijā       Protokols Nr. 11., 6.§ 

 

Par Pāvilostas novada nolikuma par stipendijām 9.-12.klašu skolēniem  

un noteikumu par „Cerības balvas” piešķiršanu grozījumiem  
 

1. Dome izskatīja Pāvilostas novada pašvaldības metodiķes izglītības un kultūras              

jomā Silvijas Lejas  2014.gada 18.maija iesniegumu par grozījumiem  stipendijām 9.-

12.klašu skolēniem Pāvilostas novadā  un noteikumos par „Cerību balvas” piešķiršanu 

Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas skolēniem; 

2. Konstatēja, ka nolikumā par stipendijām un noteikumos par „Cerību balvu” izmantojot 

oficiālo pārejas kursu no latiem uz eiro pie summām ir eiro un centi; 

3. Pamatojoties uz 2014.gada 29.maija Pāvilostas novada domes sēdes lēmuma   protokola 

Nr.9., 9.§ 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus nolikumā par stipendijām 9.-12.klašu skolēniem ( 1.pielikums) un 

noteikumos par „Cerības balvas” piešķiršanu (2.pielikums), noapaļojot summas līdz eiro. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 
 

 

 

 

Lēmuma projektu 18.06 .2014. sagatavoja S.Leja 

Lēmumu izsniegt: 

1- Grāmatvedībai ( elektroniski) 

2- S.Lejai ( elektroniski) 

3- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 
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1.PIELIKUMS 

Pāvilostas novada domes 26.06.2014. 

sēdes protokola Nr. 11 lēmumam 6.§ 

 

NOLIKUMS 

par stipendijām 9.-12.klašu skolēniem Pāvilostas novadā 

 
1. MĒRĶIS 

1.1. Pāvilostas novada domes stipendiju mērķis ir: 

1.1.1. motivēt 9.-12.klašu izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus, 

1.1.2. sekmēt Pāvilostas novada 9.klašu absolventu vēlmi turpināt mācības Pāvilostas 

vidusskolā. 

1.2. Nolikumā norādītā mērķa īstenošanai Pāvilostas vidusskolas un Vērgalespamatskolas 

budžetā tiek plānoti līdzekļi, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai. 

 

2. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Skolu 9.-12.klašu izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši saviem mācību sasniegumiem: 

2.1. EUR 21, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā mācību   

priekšmetā ( vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks 

par 6 ballēm); 

2.2. EUR 28, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 8 ballēm katrā mācību 

priekšmetā (vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums,bet ne zemāks par 

6 ballēm); 

2.3. EUR 36, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 9 ballēm katrā mācību 

priekšmetā(vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums,bet ne zemāks par 

6 ballēm). 

 

3. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Stipendija tiek piešķirta katru mēnesi, ņemot vērā attiecīgā mēneša vidējo atzīmi 

katrā mācību priekšmetā, skolēna uzvedību atbilstoši skolas nolikuma un skolas        

iekšējās kārtības noteikumiem, nedrīkst būt neattaisnoti stundu kavējumi; 

3.2. Septembrī un oktobrī stipendiju izmaksā vienu reizi, ņemot vērā kopējos rezultātus 

abos mēnešos; 

3.3. Mācību priekšmetos, kuros ir 1 stunda nedēļā un nav iegūts mēnesī vērtējums, ņemt 

vērā skolēna starpvērtējumu, kurš jāsaskaņo ar mācību priekšmeta skolotāju; 

3.4. Uz stipendiju nevar predendēt, ja nav iegūts mēnesī vērtējums trīs un vairāk mācību 

priekšmetos; 

3.5. 9.-12.klašu izglītojamie līdz nākamā mēneša 5.datumam rakstiski lūdz skolas 

direktoru izskatīt stipendijas piešķiršanas iespēju, ja viņu mācību sasniegumi atbilst 

nolikumā norādītajiem kritērijiem. Iesniegumam izglītojamais pievieno klases 

audzinātāja apstiprinātu sekmju izrakstu par iepriekšējo mēnesi; 

3.6. Līdz mēneša 10.datumam tiek apkopoti un iesniegti Pāvilostas novada domē skolas 

direktora apstiprināti stipendiju pretendentu saraksti; 

3.7. Pāvilostas novada domes metodiķe izglītības un kultūras jautājumos izskata 

stipendiju pretendentu sarakstu un apstiprina to; 

3.8. Pāvilostas novada pašvaldības grāmatvedība pārskaita stipendiju uz izglītojamā 

kontu bankā 5 darba dienu laikā pēc stipendiju pretendenta saraksta apstiprināšanas. 

 

4. Nolikums ir spēkā no 2012.gada 01.janvāri. 

 

 



 

2.PIELIKUMS 

Pāvilostas novada domes 26.06.2014. 

sēdes protokola Nr. 11 lēmumam 6.§ 

 

NOTEIKUMI 

par „Cerību balvas” piešķiršanu 

Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas skolēniem 

 
„Cerību balva” tiek piešķirta Pāvilostas vidusskolas 5. – 12. klases un Vērgales pamatskolas 

5.-9. klases skolēniem par augstu zināšanu apguves līmeni (8,5 -10 balles). 

 

Mērķis. 

Veicināt pozitīvu motivāciju mācību darbam un stimulēt augstu mācību sasniegumu prestižu 

skolā. 

 

Balvas saņemšanas nosacījumi. 

Mācību gada vidējai atzīmei skolēnam ir jābūt 8,5 balles un augstāk. 

 

Balvas piešķiršanas kārtība. 

1. Mācību gada noslēgumā no klases sekmju žurnāla klases audzinātājs(-a) aprēķina 

katra skolēna mācību sasniegumu gada vidējo vērtējumu. 

2. Klases audzinātājs(-a) iesniedz skolas direktores vietniecei mācību darbā skolēnu 

sarakstu, kuru gada vidējā atzīme atbilst balvas saņemšanas nosacījumam. 

3. Skolēnu sekmju rezultāti tiek izvērtēti mācību gada noslēguma skolas Pedagoģiskās 

padomes (turpmāk tekstā PP) sēdē. 

4. Balvai PP sēdē izvirzīto skolēnu sarakstu direktores vietniece mācību darbā sagatavo 

un iesniedz Pāvilostas novada domei. 

5. Dome izskata apbalvošanai izvirzīto skolēnu sarakstu un domes sēdē pieņem lēmumu 

par skolēnu apbalvošanu. 

6. Balvas apmērs: 

6.1. 5.–7. klašu skolēniem tiek piešķirti EUR 28 katram, ja vidējā atzīme ir  9-10 balles 

(atbilstoši PP sēdes lēmumam); 

6.2. 8.-9. klašu skolēniem tiek piešķirti  EUR 43 katram, ja vidējā atzīme ir 9-10 balles 

(atbilstoši PP sēdes lēmumam); 

6.3. 10.–12. klašu skolēniem tiek piešķirti EUR 85 katram, ja vidējā atzīme ir 9-10 balles 

(atbilstoši PP sēdes lēmumam); 

6.4. 5.-7. klašu skolēniem tiek piešķirti EUR 14 katram, ja vidējā atzīme ir 8,5 -9 balles 

(atbilstoši PP sēdes lēmumam); 

6.5. 8.-9. klašu skolēniem tiek piešķirti EUR 21 katram, ja vidējā atzīme ir 8,5 -9 balles 

(atbilstoši PP sēdes lēmumam); 

6.6. 10.-12.klašu skolēniem tiek piešķirti EUR 43 katram, ja vidējā atzīme ir 8,5– 9 balles  

( atbilstoši PP sēdes lēmumam). 

 

Balvas pasniegšana. 

Balvu pasniedz skolas mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā.  

Balvu ieguvēji parakstās „Cerību balvas” goda grāmatā  

 

Finansējums. 

Finansējums balvām tiek piešķirts no Pāvilostas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 

neparedzētajiem gadījumiem. 


