
  

NORAKSTS 
 

Konsolidēts uz 31.01.2018. 

 
SMILTENES NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: +371 64774844, fakss: +371 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

NOLIKUMS 

Smiltenē 

2015. gada 27.novembrī           Nr. 12/15 
 

Apstiprināts 

ar Smiltenes novada domes  

2015. gada 27.novembrī 

lēmumu (protokols Nr.16,9.§.) 

 

NOLIKUMS 

“Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” 

 
Izdots  saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktu, 41. panta 2.punktu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1.daļas 2.punktu,  

Izglītības likuma 17. panta 3.daļas 21.punktu 
 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

Smiltenes novada domes 2016.gada 25.maija Nolikumu Nr.10/16 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

Smiltenes novada domes 2018.gada 31.janvāra Nolikumu Nr.2/18 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome piešķir stipendijas Smiltenes novada 

vispārizglītojošo skolu 10. -12.klašu izglītojamajiem par labiem, teicamiem un izciliem mācību 

rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbību. 

2. Nolikuma mērķis: 

2.1.  motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos 

individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, 

2.2.  stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un 

daudzveidīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai ārpus 

izglītības programmas un mācību priekšmetu programmām,  

2.3.  veicināt novada pamatskolu izglītojamo izvēli vidējās izglītības apguvei novada vidējās 

izglītības iestādē,  

2.4.  atbalstīt izglītojamo interešu attīstību ar ietekmi karjeras izvēlē. 

3. Stipendijas tiek piešķirtas no Smiltenes novada domes budžeta līdzekļiem.   

4. Stipendiju piešķiršanas kritēriji un izmaksāšanas kārtība: 

4.1. stipendija tiek piešķirta katra semestra beigās visiem nākamā mācību semestra mēnešiem 

(septembris – decembris, janvāris -maijs),  

4.2.  stipendijas piešķiršanai ņem vērā 1.semestra vai mācību gada vidējo balli (Pielikums nr.1) un 

skolas vērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti, 

4.2.1 Smiltenes vidusskolas 10. klasē uzņemtajiem skolēniem stipendiju piešķiršanā vadās pēc 

izglītojamā absolvētas skolas izsniegtā pamatizglītības sekmju izraksta, 

4.3. stipendiju nepiešķir, ja ir: 

4.3.1. izglītojamo uzvedības neatbilstība izglītības iestādes nolikumam un iekšējās kārtības 

noteikumiem, 

4.3.2. neattaisnoti kavējumi, 

4.3.3. vērtējumi, kas zemāki par 6 ballēm vai bijuši n/v 1.semestra vai mācību gada 

noslēguma liecībā. 



  
4.4.  izglītojamos stipendiju piešķiršanai izvirza izglītības iestādē izveidota komisija. 

4.5.  izslēgts, 

4.6.  izslēgts, 

5. Izglītības iestādes izveidotajai komisijai ir tiesības: 

5.1. samazināt stipendijas apjomu izglītojamajam, ja skolēns nav sabiedriski aktīvs, 

5.2. izvērtējot izglītojamā uzvedību, rosināt Smiltenes novada domi nepiešķirt izglītojamam 

stipendiju atsevišķus mēnešus, ja pārkāpums noticis stipendijas saņemšanas laika posmā, 

5.3. ieteikt Smiltenes novada domei atjaunot izglītojamam stipendiju, ja stipendijas saņemšanas 

laika posmā, ņemot vēra komisijas ieteikumu, izglītojamais kādu mēnesi stipendiju nav 

saņēmis. 

6. Informāciju par 1.semestra rezultātiem līdz 28.decembrim un par mācību gada noslēguma 

rezultātiem līdz 31.augustam izglītības iestādes direktors saskaņo ar Izglītības pārvaldi un iesniedz 

domes izpilddirektoram apkopojumu par stipendiju pretendentiem (2.pielikums). 

7. Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa līdz attiecīgā mēneša 21.datumam pēc stipendiju 

pretendentu saraksta veic izmaksu norādītajā izglītojamā vai viņa vecāku kontā. 

8. Nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts)                 G.Kukainis 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja                                     D.Kaupe 

11.10.2019.   

 
 

 

 

 



  

Pielikums Nr. 1 

27.11.2015. Nolikumam Nr.12/15  

“Stipendijas Smiltenes novada  

vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” 

 

Stipendijas apmērs Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem par labiem, 

teicamiem un izciliem mācību rezultātiem: 

 

Vidējā 

atzīme 

euro 

7,5-7,99 

balles 

8-8,49 

balles 

8,5-8,99 

balles 

9-9,5  

balles 

9,5-10 

balles 

apmērs mēnesī 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

 

 

 

Pielikums Nr. 2 

27.11.2015. Nolikumam Nr.12/15  

“Stipendijas Smiltenes novada  

vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” 

 

 

 

______________________________________   apkopojums par stipendiju pretendentiem 

20___.gada 31.maijā 

 

 

Vārds, 

uzvārds 

Personas 

kods 

Klase Adrese Bankas 

konta 

numurs 

Sasniegtais 

mācību 

rezultāts 

Stipendijas 

apjoms 

(EUR) 

       

       

       

 

 

 

Direktors 

 



  

Pielikums Nr. 3 

27.11.2015. Nolikumam Nr.12/15  

“Stipendijas Smiltenes novada  

vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” 

 

 

Apbalvojumi izglītojamajiem un pedagogiem par sasniegumiem novada, starpnovadu, 

reģiona, valsts un starptautiskajās olimpiādēs, konkursos, pētnieciskajos darbos, sporta 

sacensībās un citos pasākumos. 

 

 Izglītojamie individuāli Komandas/ kolektīvi Pedagogi, treneri, 

kolektīvu vadītāji 

 1.vieta/ 

1.pakāpes 
diploms 

2.vieta/ 

2.pakāpes 
diploms 

3.vieta/ 

3.pakāpes 
diploms 

1.vieta/ 

1.pakāpes 
diploms 

2.vieta/ 

2.pakāpes 
diploms 

3.vieta/ 

3.pakāpes 
diploms 

1.vieta/ 

1.pakāpes 
diploms 

2.vieta/ 

2.pakāpes 
diploms 

3.vieta/ 

3.pakāpes 
diploms 

Novada 

līmenis 

         

Starpnovadu 

līmenis 

         

Valsts līmenis          

Starptautiskais 

līmenis 

         

 


