
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA    

INČUKALNA  NOVADA  DOME 
Reģ.Nr.90000068337 

 Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv  

 

Inčukalnā 

 

2014.gada 21.maijā                                              (protokols Nr.9.- 4.§.) 

 

   Izdots saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 

 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

  

 

Nolikums par stipendijām 10.-12.klašu skolēniem  

Vangažu vidusskolā 

 

1. MĒRĶIS 

1.1. Inčukalna novada domes stipendiju mērķis ir: 

1.1.1. motivēt 10.-12.klašu izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus; 

1.1.2. sekmēt 9.klašu absolventu vēlmi iegūt vidējo izglītību  Vangažu 

vidusskolā. 

1.2. Nolikumā norādītā mērķa īstenošanai Vangažu vidusskolas budžetā tiek plānoti līdzekļi, kas 

nepieciešami stipendiju finansēšanai. 

 

2. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

2.1. Skolu 10.-12.klašu izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši saviem mācību  

sasniegumiem:  

2.1.1. 30 EUR ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 9 ballēm katrā mācību  

priekšmetā; 

2.1.2. 25 EUR ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 8 ballēm katrā mācību  

priekšmetā;  

2.1.3. 20 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā mācību  

priekšmetā; 

2.1.4. 15  EUR, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 6 ballēm katrā mācību  

priekšmetā; 

2.1.5. 10 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par  5 ballēm katrā mācību  

priekšmetā. 
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3. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

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

katrā mācību priekšmetā.  

3.2. Septembrī izmaksā visiem sekmīgiem 10  EUR starta stipendiju. 

3.3. Stipendiju  nepiešķir,  

3.3.1. ja   skolēnam ir fiksēti  skolas iekšējās  kārtības noteikumu pārkāpumi,  

3.3.2. ja ir  neattaisnoti stundu kavējumi,  

3.3.3. ja ir  apzīmējuma n/v  

3.3.4. ja ir  vērtējums  1-3 ballēm . 

3.4. Metodiskā  padome izskata un apstiprina stipendijas piešķiršanu, pamatojoties uz  sekmju izrakstu. 

3.5. Skolas  direktors apstiprinātos  stipendiātu  sarakstus iesniedz Inčukalna novada domē. 

3.6. Inčukalna novada pašvaldības grāmatvedība pārskaita stipendiju uz norādīto izglītojamā  

kontu bankā 5 darba dienu laikā pēc stipendiātu saraksta saņemšanas. 

3.7. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 26.maijā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A. Nalivaiko 


