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APSTIPRINĀTI
ar Varakļānu novada domes
31.03.2022. lēmumu
Nr.6.23.

NOLIKUMS
Par stipendijām Varakļānu vidusskolas 9.-12.klases
izglītojamajiem
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Varakļānu novada pašvaldība piešķir stipendijas Varakļānu
vidusskolas 9.-12.klašu izglītojamajiem, stipendijas piešķiršanas nosacījumus, apmērus un
izmaksas kārtību.
1.2. Uz stipendijām var pretendēt Varakļānu vidusskolas 9.-12.klases skolēni.
1.3. Stipendijas tiek piešķirtas no speciāli šim mērķim plānotiem Varakļānu novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem; stipendijas apmērs tiek noteikts pašvaldības finanšu
iespēju robežās.
1.4. Stipendiātu izvērtēšanu veic stipendiju izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Katra
mācību gada sākumā Varakļānu vidusskolas direktors ar rīkojumu izveido stipendiju
izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.4.1. Komisijas priekšsēdētājs – direktora vietnieks mācību darbā;
1.4.2. Komisijas locekļi – 1 Varakļānu vidusskolas pedagogs, 2 Varakļānu vidusskolas
skolēnu pašpārvaldes pārstāvji un Varakļānu novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs.
1.5. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas sēdes tiek sasaukts pēc vajadzības un
tās tiek protokolētas. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz 3
Komisijas locekļi. Komisija pieņemto lēmumu par stipendijām un to apmēru iesniedz
Varakļānu vidusskolas direktoram.
1.6. Varakļānu vidusskolas direktors pēc Komisijas lēmuma saņemšanas izdod rīkojumu par
stipendiju piešķiršanu izglītojamajiem, informējot par to vecākus un rīkojumu iesniedz
Varakļānu novada pašvaldības administrācijā.
1.7. Komisija ir tiesīga lemt par semestra stipendijas piešķiršanu izglītojamajiem un
vienreizējas stipendijas piešķiršanu par nozīmīgiem sasniegumiem.

2. Stipendijas mērķi un uzdevumi
2.1. Veicināt augstāku mācību rezultātu sasniegšanu ikdienas darbā, motivēt skolēnu
piedalīšanos dažādu līmeņu konkursos un olimpiādēs, popularizējot Varakļānu vidusskolu
un novadu kopumā.
2.2. Motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo
spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī citu novadu skolēnu
ieinteresēšana mācībām Varakļānu vidusskolā.

3. Stipendiju piešķiršanas kārtība un apmērs
3.1. Semestra stipendija tiek piešķirta uz semestri un tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī.
3.2. Uz semestra stipendiju var pretendēt Varakļānu vidusskolas izglītojamie, kuru vidējais
vērtējums iepriekšējā semestra vai apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nav
zemāks par 6 (sešām) ballēm.
3.3. Lai pieteiktos semestra stipendijai, izglītojamais iesniedz skolas direktoram adresētu
iesniegumu (1.pielikums), kurā:
3.3.1. apliecina atbilstošos 3.2. punktā minētos kritērijus un norāda citus iemeslus,
sasniegumus, pasākumus, rezultātus, kuru dēļ ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju.
3.3.2. norāda savu vai likumiskā pārstāvja bankas kontu, uz kuru pārskaitāma
stipendija.
3.3.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādīto informāciju un,
nepieciešamības gadījumā, pieprasīt papildu informāciju.
3.4. Semestra stipendiju pirmreizējo piešķiršanu komisija izvērtē 2 reizes mācību gadā, izskatot
saņemtos iesniegumus, un to atbilstību Nolikuma kritērijiem pēc būtības piecu darba dienu
laikā. Iesniegumi I semestrī iesniedzami līdz 10.oktobrim, iesniegumi II semestrī
iesniedzami līdz 10.janvārim.
3.5. Izglītojamajam saskaņā ar Nolikumu semestra stipendijas tiek piešķirtas stipendijas I, II
semestrī 9.,10.,11., 12. klases izglītojamajam:
3.5.1. EUR 20,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 6,00 līdz 7,
49 ballēm;
3.5.2. EUR 35,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,50 līdz 8,49
ballēm;
3.5.3. EUR 50,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8,50 līdz
10,00 ballēm;
3.6. Semestra stipendijas izmaksu veic Varakļānu novada pašvaldības centralizētā
grāmatvedība saskaņā ar rīkojumu uz iesniegumā norādīto bankas kontu vienu reizi mēnesī,
par iepriekšējo mācību mēnesi līdz katra mēneša 25.datumam. Stipendijas netiek
izmaksātas par jūnija, jūlija un augusta mēnešiem.
3.7. Uz vienreizēju stipendiju var pretendēt Varakļānu vidusskolas izglītojamie, kuri guvuši
nozīmīgus panākumus novada, reģiona vai valsts mērogā.
3.7.1. Iniciatīvu par vienreizējas stipendijas piešķiršanu var iesniegt direktors, klases
audzinātājs /-a vai Komisijas loceklis.
3.7.2. Komisija var pieņemt lēmumu par vienreizējas stipendijas piešķiršanu 9.-12.
klases izglītojamajiem šādos gadījumos:

3.7.2.1. par izglītojamā izcīnītu godalgotu vietu valsts mēroga olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu konkursos:
a) par 1.vietu 100,00 EUR apmērā;
b) par 2.vietu 75, 00 EUR apmērā;
c) par 3.vietu 50, 00 EUR apmērā;
d) par atzinību 30,00 EUR apmērā.
3.7.2.2. par izglītojamā izcīnītu godalgotu vietu reģiona, starpnovadu olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu konkursos:
a) par 1.vietu 75,00 EUR apmērā;
b) par 2.vietu 50,00 EUR apmērā;
c) par 3.vietu 30,00 EUR apmērā;
d) par atzinību 20,00 EUR apmērā.
3.7.2.3. īpašos gadījumos ar vienbalsīgu komisijas lēmumu var tikt piešķirta
vienreizēja stipendija līdz 50,00 EUR apmērā par citiem mācību sasniegumiem vai
izcilībām citās jomās.
3.8. Komisija reizi mēnesī, pārskata piešķirtās stipendijas, saņemtos iesniegumus un iniciatīvas.
Pieņemto lēmumu, ne vēlāk līdz mēneša 20. datumam, iesniedz vidusskolas direktoram.
3.9. Stipendiju piešķiršanas / anulēšanas papildkritēriji:
3.9.1. izglītojamais ir pārstāvējis izglītības iestādi mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sacensībās vai citādi pārstāvējis
izglītības iestādi.
3.9.2. iepriekšējā mēnesī nav fiksēti neattaisnoti mācību stundu kavējumi un nav
fiksēti skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.
3.9.3. pēdējos 12 mēnešu laikā nav fiksēti administratīvie pārkāpumi.
4. Stipendiju anulēšanas kārtība
4.1. Ja izglītojamā darbībā tiek konstatēta nepatiesu ziņu sniegšana vai citi būtiski pārkāpumi,
kas ietekmē stipendijas piešķiršanu, Varakļānu vidusskolas direktors ir tiesīgs atsaukt
rīkojumu par stipendijas piešķiršanu.
4.2. Direktors ir tiesīgs ar rīkojumu atsaukt stipendijas izmaksu, saņemot Komisijas attiecīgu
lēmumu, kā arī, ja kārtējā mēnesī ir fiksēti neattaisnoti kavējumi, izglītojamais ir izstājies
no Varakļānu vidusskolas, ir fiksēti skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi vai citi,
stipendijas piešķiršanas nolikumam neatbilstoši gadījumi.
5. Noslēguma jautājumi
5.1. Stipendijas Varakļānu vidusskolas 9.-12. klašu izglītojamajiem tiek piešķirtas no 2022.
gada 1.septemra.
5.2. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Varakļānu
vidusskolas direktoram. Varakļānu vidusskolas direktora faktisko rīcību var apstrīdēt,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

M. Justs

Varakļānu vidusskolas direktoram
Jurim Daleckim
Varakļānu vidusskolas
___.klases skolnieka /-ces
_____________________________
(vārds, uzvārds ģenitīvā)
iesniegums
Lūdzu piešķirt man stipendiju 20____./20____ mācību gada ___semestrī.
Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar stipendijas piešķiršanas / anulēšanas nosacījumiem.
Iepriekšējā semestra vidējais vērtējums sekmju izrakstā ir

balles.

Apliecinu, ka pēdējo 12 mēnešu laikā neesmu administratīvi sodīts un pēdējā
mēneša laikā nav fiksēti skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi un
neattaisnoti kavējumi.

Iepriekšējā semestrī esmu pārstāvējis/-usi skolu šādos pasākumos (minēt pasākumu,
norises laiku un dalības rezultātus) un/vai apmeklēju šādu pulciņus / interešu izglītības
iestādes:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Saskaņā ar Stipendiju piešķiršanas nolikuma 3.3.2. punktu, lūdzu stipendiju pārskaitīt uz:
(atzīmēt atbilstošo!)
manu _____________________ banku___________________________
(vārds, uzvārds)

bankas konta Nr._________________________________________________
mana likumiskā pārstāvja (mātes, tēva) ___________________________
(vārds, uzvārds)

banku___________________________
bankas konta Nr.__________________________________________________

□ Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisināšanai pēc
būtības nepieciešamā apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, nodoti).
Varakļānu novadā,
20____. gada ____.__________

______________________________
/paraksts, paraksta atšifrējums/

