
 
Apstiprināts 

Ar Nīcas novada domes 
2015.g.8. jūnija sēdes  lēmumu 

(protokols nr. 9 ) 
 
 

Nolikums 
 „Stipendiju piešķiršanas kārtība Nīcas novada 
Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem” 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.Šī  kārtība nosaka, kā tiek piešķirta stipendija Nīcas novada Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu 

izglītojamajiem. 

2.Stipendijas piešķiršanas mērķis: 

2.1.motivēt izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus; 

2.2.rosināt 9.klašu absolventus iegūt vidējo izglītību Nīcas vidusskolā; 

2.3.veicināt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; 

2.4. paaugstināt Nīcas vidusskolas konkurētspēju. 

3.Mērķu īstenošanai Nīcas novada dome Nīcas vidusskolas budžetā katru gadu plāno 

līdzekļus stipendiju piešķiršanai. 

 

II STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

4. Stipendija tiek piešķirta, ja izglītojamais ir nokārtojis visas obligātās ieskaites mācību 

priekšmetos un ievērojis zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību, nav neattaisnotu 

mācību stundu kavējumu un skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, nav 

administratīvu pārkāpumu ārpus skolas. 

5. Stipendija tiek piešķirta 4 reizes mācību gadā (pēc rudens un pavasara brīvlaika, pēc I un II 

semestra rezultātiem), veicināšanas stipendija - 3 reizes mācību gadā (pēc I semestra, pēc 

pavasara brīvdienām un pēc IIsemestra). 

6. Pēc rudens un pavasara brīvlaika: 

6.1. stipendija 30 € apmērā tiek piešķirta, ja kopējais vidējais vērtējums visos mācību 

priekšmetos nav zemāks par 7,5 ballēm un nevienā mācību priekšmetā vidējais vērtējums 

nav zemāks par 6 ballēm, 

6.2. stipendija 40 € apmērā tiek piešķirta, ja kopējais vidējais vērtējums visos mācību 

priekšmetos nav zemāks par 8  ballēm un nevienā mācību priekšmetā vidējais vērtējums nav 

zemāks par 7 ballēm. 

6.3. stipendija 50 € apmērā tiek piešķirta, ja kopējais vidējais vērtējums visos mācību 

priekšmetos nav zemāks par 8,5  ballēm un nevienā mācību priekšmetā vidējais vērtējums 

nav zemāks par 7 ballēm. 



7.Pēc I un II semestra : 

7.1. stipendija 30 € apmērā tiek piešķirta, ja semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 

ballēm un nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 6 ballēm, 

7.2. stipendija 40 € apmērā tiek piešķirta, ja semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 8  

ballēm un nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, 

7.3. stipendija 50 € apmērā tiek piešķirta, ja semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 8,5  

ballēm un nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 7 ballēm. 

8. 1 – 3 skolēniem, kuri nesaņem stipendiju par labām sekmēm, var tikt pieškirta veicināšanas 

stipendija 20 € par lielāko vidējās atzīmes pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.  I 

semestra vidējā atzīme tiek salīdzināta ar sekmju vidējo atzīmi pēc rudens brīvdienām. 

Pavasara brīvdienu vidējā atzīme tiek salīdzināta ar I semestra vidējo atzīmi. II semestra 

vidējā atzīme tiek salīdzināta ar pavasara brīvdienu vidējo atzīmi. 

 

III STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

9. Katra mācību gada sākumā skolas direktors izveido stipendiju piešķiršanas komisiju šādā 

sastāvā: 

 Direktora vietnieks mācību darbā; 

 10.-12.klases audzinātāji; 

 Skolēnu valdes prezidija pārstāvis. 

10.Stipendijas piešķiršanas komisija līdz mācību gada 1.novembrim, 1.janvārim, 1.aprīlim un 

1.jūnijam iesniedz direktoram protokolu par izglītojamajiem, kuri atbilst stipendiju piešķiršanas 

kritērijiem. 

11.Direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu, izmaksāšanu, un iesniedz to Nīcas 

novada domē. 

12. Stipendiju izmaksā  līdz nākošā mēneša 5.datumam ar pārskaitījumu uz izglītojamā vai 

viņa vecāku norādīto bankas kontu. 

13.Kārtība stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri. 

 

 

PRIEKŠŠEDĒTĀJS       A.PETERMANIS 


