
APSTIPRINĀTS 

ar Pāvilostas novada domes 
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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


