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APSTIPRINĀTA 

ar Viesītes novada domes 2014. gada 22.janvāra       

 sēdes lēmumu Nr.10   (protokols Nr.1 ) 

 

 

Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 

Viesītes vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamajiem 
Viesītes novada Viesītē 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21. punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir stipendijas Viesītes 

vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem, stipendijas piešķiršanas nosacījumus, apmērus 

un izmaksas kārtību. 

1.2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību 

sasniegumus, aktīvi piedalīties olimpiādēs un pasākumos, disciplinēt izglītojamos, 

veicināt izglītojamā ģimenes ieinteresētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai. 

 

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi 

 
2.1. Stipendiju piešķir Viesītes novada dome Viesītes vidusskolas 10.-12. klašu  

    10 labākajiem izglītojamajiem, kuri: 

    2.1.1 ieguvuši vidējo vērtējumu mēnesī 8 balles un augstāku; 

    2.1.2 sekmīgi mācās un mācību priekšmetos nav zemāks sekmju vidējais vērtējums kā 6 

balles); 

    2.1.3. nav neattaisnotu kavējumu un disciplīnas pārkāpumu; 

    2.1.4. aktīvi piedalījušies olimpiādēs, konkursos un dažādās aktivitātēs. 

 

2.2. Stipendiju piešķir mācību gada laikā no 1.janvāra līdz 31.maijam un no 1.septembra 

līdz 31. decembrim. 

 

2.3. 10.-12. klašu izglītojamajiem, kuri atbilst šo noteikumu 2.1. punkta nosacījumiem, tiek 

piešķirta stipendija EUR 15,00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā. 



 

III. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība 

 
3.1. Stipendiju piešķir no Viesītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

3.2. Viesītes vidusskolas direktors līdz kārtējā mēneša 10. datumam iesniedz Viesītes 

novada domes izpilddirektoram apstiprinātu izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas 

piešķiršanas nosacījumiem. 

 

3.3. Viesītes novada domes izpilddirektors, pamatojoties uz Viesītes vidusskolas direktora 

iesniegto stipendiātu sarakstu, izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu un 

izmaksāšanu. 

3.4. Viesītes novada domei ir tiesības pārbaudīt stipendiātu sarakstā norādīto informāciju. 

Ja Viesītes novada domei ir nepieciešama papildus informācija par stipendijas 

pretendentiem, Viesītes vidusskolas administrācijas pienākumus ir to sagatavot un 

iesniegt. 

 

3.5. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi. 

 

3.6. Stipendija tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu. Pēc 

izglītojamā rakstveida iesnieguma stipendija var tikt izmaksāta skaidrā naudā Viesītes 

novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

 

3.7. Viesītes novada domes izpilddirektors, pamatojoties uz Viesītes vidusskolas direktora 

iesniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā to pārbaudot, izdod rīkojumu par 

stipendijas anulēšanu vai stipendijas izmaksas pārtraukšanu. Stipendijas izmaksas 

pārtraukšanas gadījumā  rīkojumā tiek norādīts termiņš, uz kādu stipendijas izmaksa tiek 

pārtraukta. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 
4.1. Noteikumi tiek apstiprināti Viesītes novada domes sēdē un stājas spēkā ar tā 

pieņemšanas brīdi. 

4.2. Noteikumus pēc to apstiprināšanas publicēt Viesītes novada domes interneta mājas 

lapā: www.viesite.lv ,skolas mājas lapā: www.viesite.edu.lv un Viesītes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”. 

 

 

 

Viesītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                       J.Dimitrijevs 

 

 

 

 

http://www.viesite.lv/
http://www.viesite.edu.lv/

