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APSTIPRINĀTS 

Ar Rundāles novada domes  

2011.gada 30.jūnija 

lēmumu Nr.3 (prot.Nr.6) 

 

ar grozījumiem, kas apstiprināti  

ar Rundāles novada domes 

2014.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr.3 (prot.Nr.3), 

kas stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī 

 

Rundāles novada pašvaldības 

nolikums 

par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 9.-12.klašu izglītojamajiem 

 

 

Izdots saskaņā ar  

likuma "Par pašvaldībām" 12. panta un  

 15. panta pirmās daļas 4. punktu 

 

 

1. Nolikuma mērķis 

1.1.motivēt 9. līdz 12.klašu izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus; 

1.2.sekmēt pamatskolas absolventus iegūt vidējo izglītību; 

1.3.veicināt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 

2.Stipendiju piešķiršanas kritēriji 

2.1. Stipendiju saņēmēji ir vidusskolas 9.-12.klašu izglītojamie atbilstoši mācību 

sasniegumiem; 

2.2. Stipendijas tiek piešķirtas diferencēti vidusskolas 9.-12.klašu izglītojamajiem, kuriem 

vidējais vērtējums ir vismaz 6,5 balles un nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav 

zemāks par 4 ballēm: 

Vidējais vērtējums Stipendija EUR 

no 8.5 50 

8.0-8.4 40 

7.5-7.9 30 



7.0-7.4 25 

6.5-6.9 20 

 

2.3. Stipendijas netiek piešķirtas izglītojamajiem, kuriem ir neattaisnoti kavētas stundas vai ir 

Pilsrundāles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu 67.punkta  „Skolā un tās teritorijā 

aizliegta alkohola, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu glabāšana, realizēšana, 

iegādāšanās un lietošana, azartspēļu spēlēšana” un 77. punkta „Aizliegts lietot necenzētus 

vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, 

pazemot skolēnus un skolas darbiniekus), huligāniski uzvesties”  pārkāpumi, kā arī 

izglītojamie ir sodīti par administratīviem pārkāpumiem; 

 2.4.Nosakot stipendijas apmēru, tiek ņemti vērā vidējie izglītojamo vērtējumi pa posmiem: 

2.4.1. septembrī un oktobrī- gada vērtējumi maijā; 

2.4.2. novembrī un decembrī- starpvērtējums oktobra beigās; 

2.4.3. janvārī, februārī un martā- 1. semestra vērtējums; 

2.4.4. aprīlī un maijā- starpvērtējums marta beigās. 

 

3. Stipendiju piešķiršanas kārtība  

3.1. Stipendijas tiek piešķirtas pamatojoties uz Pilsrundāles vidusskola direktora rīkojumu par 

stipendiju piešķiršanu; 

3.2. Pilsrundāles vidusskolas direktora vietniece pārbauda izglītojamo kavējumu un 

vērtējumus e-žurnālā un sagatavo rīkojuma projektu par stipendiju piešķiršanu. 

 

4. Stipendiju izmaksāšanas kārtība 

4.1. Stipendijas tiek maksātas 9 mēnešus - no septembra līdz maijam - ar bezskaidras naudas 

pārskaitījumu izglītojamā bankas kontā līdz katra mēneša 5. datumam; 

Rundāles novada domes priekšsēdētājs      Aivars Okmanis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


