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LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2020. gada 24. septembrī      Protokols Nr. 13., 10.§ 

 

 

Par stipendiju nolikuma aktualizēšanu 
 

1. Dome izskatīja Pāvilostas pamatskolas direktora vietnieces Ainas Jakovļevas  08.09.2020. 

iesniegumu par stipendiju izmaksu Pāvilostas pamatskolas 9. klases skolēniem atcelšanu, kā 

arī ņēma vērā 17.09.2020. diskusiju Izglītības, kultūras un sporta komitejā par stipendiju 

saglabāšanu un nolikuma aktualizēšanu, apstiprinot to jaunā redakcijā. 

2. Konstatēja, ka  

2.1. ar Pāvilostas novada domes 24.11.2011. sēdes lēmumu prot. Nr. 15., 7.§ ir apstiprināts 

Nolikums par stipendijām 9.-12. klašu skolēniem Pāvilostas novadā. 

2.2. ar 01.09.2020. Pāvilostas vidusskola reorganizēta par Pāvilostas pamatskolu, līdz ar to 

Nolikumu nepieciešams aktualizēt atbilstoši faktiskajai situācijai. 

3. Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām”  41. panta otrās daļas 2. punktu  

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.1. Apstiprināt Nolikumu par stipendijām 9. klašu skolēniem Pāvilostas novadā. 

1.2. Nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi; 

1.3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Pāvilostas novada domes 24.11.2011. sēdes lēmumu 

prot. 15.,7.§ apstiprināto Nolikumu par stipendijām 9.-12. klašu skolēniem Pāvilostas 

novadā. 
 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons  
 

 

 

Lēmuma projektu 22.09.2020. sagatavoja kancelejas vadītāja A. Mūrniece 

Lēmumu elektroniski parakstītu izsniegt: 

1- Pāvilostas pamatskolai e-Adresē 

2- Vērgales pamatskolai e-Adresē 

3- Grāmatvedībai (elektroniski)  

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGS 

mailto:dome@pavilosta.lv


 

APSTIPRINĀTS 

ar Pāvilostas novada domes 

24.09.2020. sēdes lēmumu 

prot. Nr. 13, 10.§ 

 

NOLIKUMS 

 par stipendijām 9.klašu skolēniem 

Pāvilostas novadā 
 

1. MĒRĶIS 

1.1. Pāvilostas novada domes stipendiju mērķis ir motivēt 9. klašu izglītojamos 

paaugstināt savus mācību sasniegumus, 

1.2.Nolikumā norādītā mērķa īstenošanai Pāvilostas pamatskolas un Vērgales 

pamatskolas budžetā tiek plānoti līdzekļi, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai. 

 

2. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

2.1. Skolu 9.klašu izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši saviem mācību 

sasniegumiem: 

2.1.1. EUR 20, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā 

mācību priekšmetā ( vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, 

bet ne zemāks par 5 ballēm); 

2.1.2. EUR 30, 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); 

2.1.3. EUR 40, 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.Laika posmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim stipendija tiek piešķirta reizi mēnesī, 

ņemot vērā attiecīgā mēneša vidējo atzīmi katrā mācību priekšmetā, skolēnu 

uzvedību atbilstoši skolas nolikuma un skolas iekšējās kārtības noteikumiem, 

nedrīkst būt neattaisnoti stundu kavējumi; 

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

vērā skolēna starpvērtējumu, kurš jāsaskaņo ar mācību priekšmeta skolotāju; 

3.3.Uz stipendiju nevar pretendēt, ja nav iegūts vērtējums 3 un vairāk mācību 

priekšmetos mēnesī; 

3.4.9. klašu izglītojamie līdz nākamā mēneša 5.datumam rakstiski lūdz skolas direktoru 

izskatīt stipendijas piešķiršanas iespēju, ja viņu mācību sasniegumi atbilst nolikumā 

norādītajiem kritērijiem. Iesniegumā izglītojamais pievieno klases audzinātāja 

apstiprinātu sekmju izrakstu par iepriekšējo mēnesi; 

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

direktora apstiprināti stipendiju pretendentu saraksti; 

3.6. Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķes pienākumu izpildītāja izskata 

stipendiju pretendentu sarakstu un apstiprina to; 

3.7. Pāvilostas novada pašvaldības grāmatvedība  pārskaita stipendiju uz izglītojamā 

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

4. Nolikums stājas spēkā no 2020. gada 1. oktobra. 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 


