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Vecpiebalgas novada pašvaldība 

V E C P I E B A L G A S    V I D U S S K O L A 
Reģ. Nr. 4413900341 

Gaismas ielā 2, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122 

Tālrunis 64161448, e-pasts vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv 

  

APSTIPRINU 

Vecpiebalgas vidusskolas direktors 

 

_______________________ A.Kalējs  

Vecpiebalgas novada  Vecpiebalgas pagastā  

2018.gada  6.decembrī 

 

 

Materiālā pabalsta (stipendijas) piešķiršanas kārtība  

Vecpiebalgas vidusskolas 10. - 12.klašu izglītojamajiem  

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā  

Nr. 1-5/2 

2018.gada 6.decembrī         
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 21.punktu 

un likuma «Par pašvaldībām» 

                                                     41.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Mērķis  
1.1.Motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju 

attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai. 

II. Vispārīgie jautājumi 

2.1.Kārtība nosaka stipendijas piešķiršanas nosacījumus un stipendijas apmēru. 

2.2.Stipendiju Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem piešķir no Vecpiebalgas novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

III. Stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvs un pilnvaras 

3.1.Stipendijas piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā – komisija) darbojas šādā sastāvā: 

3.1.1. direktora vietnieks izglītības jomā – komisijas priekšsēdētājs, 

3.1.2. 10.-12.klašu audzinātāji.  

3.2.Komisija lēmumprojektu par izglītojamajiem, kuri atbilst stipendijas piešķiršanas nosacījumiem, 

norādot mācību rezultātus, ieraksta protokolā, ko iesniedz Vecpiebalgas vidusskolas direktoram 

rīkojuma izdošanai. 

IV. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi 

4.1.Mācību gada sākumā stipendiju piešķir uz 2 mēnešiem (septembri un oktobri) tiem Vecpiebalgas 

vidusskolas 11.-12.klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā mācību gadā vērtējums liecībā 

nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 (sešām) ballēm un vidējais vērtējums gadā nav 

zemāks par 7,5 (septiņām, komats, piecām) ballēm, kuriem iepriekšējā mācību gadā nav 

neattaisnotu stundu kavējumu. 

4.2.Pirmā semestra beigās stipendiju piešķir uz 3 mēnešiem (janvāri, februāri un martu) Vecpiebalgas 

vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem, kuriem 1.semestrī vērtējums liecībā nevienā mācību 

priekšmetā nav zemāks par 6 (sešām) ballēm un vidējais vērtējums 1.semestrī nav zemāks par 7,5 

(septiņām, komats, piecām) ballēm, kuriem 1.semestrī nav neattaisnotu stundu kavējumu. 

4.3.Pēc rudens brīvlaika un pavasara brīvlaika stipendiju piešķir uz 2 mēnešiem (novembri un 

decembri/ aprīli un maiju) Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem, kuriem 

semestra starpvērtējums sekmju izrakstā nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 (sešām) 
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ballēm un vidējais vērtējums starpsemestrī nav zemāks par 7,5 (septiņām, komats, piecām) 

ballēm, kuriem attiecīgajā laika periodā nav neattaisnotu stundu kavējumu. 

4.4.Komisija mācību gadā 1 reizi var piešķirt veicināšanas stipendiju tiem Vecpiebalgas vidusskolas 

10.-12.klašu izglītojamajiem, kuriem semestra starpvērtējums sekmju izrakstā vai 1.semestrī 

vērtējums liecībā nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 (sešām) ballēm un vidējais 

vērtējums starpsemestrī vai 1.semestrī nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm, kuriem attiecīgajā 

laika periodā nav neattaisnotu stundu kavējumu. 

4.5.Izglītojamais nevar pretendēt uz Vecpiebalgas vidusskolas stipendiju, ja viņš konkrētajā laika 

posmā saņem citu organizāciju piešķirto stipendiju. 

V. Stipendijas apmērs 

5.1.Izglītojamajiem, kas atbilst šīs kārtības 4.1.,4.2.,4.3.punkta prasībām, atkarībā no mācību 

rezultātiem tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: 

5.1.1. stipendija līdz 15,00 EUR (piecpadsmit eiro) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais 

vērtējums ir no 7,50 līdz 7.99, 

5.1.2. stipendija līdz 20,00 EUR (divdesmit eiro) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais 

vērtējums ir no 8,00 līdz 8,99, 

5.1.3. stipendija līdz 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais 

vērtējums ir 9,00 un augstāks. 

5.2.Veicināšanas stipendija līdz 10,00 EUR (desmit eiro) mēnesī. 

VI. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība 

6.1.Stipendijas piešķiršanas komisija līdz mācību gada 1.septembrim, rudens brīvlaikam, ziemas 

brīvlaikam, pavasara brīvlaikam iesniedz direktoram sēdes protokolu par izglītojamajiem, kuri 

atbilst stipendijas piešķiršanas nosacījumiem. 

6.2.Direktors izdod rīkojumu par stipendijas piešķiršanu un izmaksāšanu. 

6.3.Stipendiju piešķir no 1.septembra līdz rudens brīvlaikam, no rudens brīvlaika līdz ziemas 

brīvlaikam, no ziemas brīvlaika līdz pavasara brīvlaikam, no pavasara brīvlaika līdz 31.maijam. 

6.4.Stipendiju izmaksā mācību gada laikā – reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 15.datumam. 

6.5.Stipendiju izmaksā ar pārskaitījumu uz izglītojamā vai tā vecāku norādīto bankas kontu. 

6.6.Maksimālais stipendiju fonds, kas ieplānots skolas budžetā, nepārsniedz 1500 eiro gadā. 

VII. Stipendijas anulēšanas kārtība 

7.1.Semestra laikā klases audzinātājs var ierosināt pārtraukt stipendijas izmaksāšanu: 

7.1.1.ja izglītojamais pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus (pārkāpumam jābūt 

rakstiski fiksētam un abpusēji parakstītam), 

7.1.2.ja izglītojamais izstājies no Vecpiebalgas vidusskolas. 

7.2.Iestājoties 7.1.punktā minētajiem nosacījumiem, klases audzinātājam ir pienākums 3 darba dienu 

laikā rakstiski informēt Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāju. 

7.3.Komisija, pamatojoties uz klases audzinātāja iesniegumu un nepieciešamības gadījumā to 

pārbaudot, sagatavo lēmumprojektu par stipendijas anulēšanu. Protokolu par stipendijas anulēšanu 

līdz kārtējā mēneša beigām iesniedz skolas direktoram. 

7.4.Direktors izdod rīkojumu par stipendijas anulēšanu. 

VIII. Noslēguma jautājumi 

8.1.Ar šīs Kārtības spēkā stāšanās dienu spēku zaudē visi iepriekš apstiprinātie normatīvie akti par 

stipendijas piešķiršanu Vecpiebalgas vidusskolā. 

8.2.Ierosinājumus par grozījumu veikšanu šajā Kārtībā var iesniegt Vecpiebalgas vidusskolas 

pedagogi vai Izglītības iestādes padome. 

 
 

 

Vecpiebalgas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā                            I.Strelkova                             

 

 

Saskaņots  Pedagoģiskās padomes 2018.gada 6.decembra sēdē, protokols Nr. 3-9/11 

 


