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VECUMNIEKU NOVADA DOMES VALLES VIDUSSKOLAS STIPENDIJU 

IZMAKSAS KĀRTĪBA 

1. Šis reglaments nosaka Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolas (turpmāk – Skola) 

kārtību un sadales principus stipendijas izmaksai skolēniem.  

2. Stipendijas tiek maksātas no skolas ziedojuma konta, kas nav pašvaldības līdzekļi. 

Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību nosaka Vecumnieku novada 

Domes nolikums ,,Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas 

kartību Vecumnieku novada pašvaldībā" 

 3. Stipendijas tiek piešķirtas balstoties uz Kritēriji stipendiju piešķiršanai skolēniem Valles 

vidusskolā (skatīt 1. pielikumā). 

 4. Stipendijas tiek piešķirtas 5 skolēniem, ikmēneša stipendija skolēnam ir EUR 14.00. 

 5. Stipendija tiek piešķirta skolēnam uz vienu semestri, katra semestra beigās pedagoģiskajā 

sēdē skolēni tiek izvērtēti atbilstoši Kritēriji stipendiju piešķiršanai skolēniem Skolā.  

6. Direktors izdod rīkojumu par stipendiju izmaksu vienam semestrim.  

7. Vasaras brīvlaikā stipendijas netiek maksātas.  

8. Stipendijas izmaksa var tikt pārtraukta, ja skolēns ir pārkāpis skolas Iekšējās kārtības 

noteikumus (pamats – audzinātāja, pedagoga vai skolas saimnieciskā darbinieka pamatots 

iesniegums).  

9. Skola stipendijai paredzēto summu katram skolēnam izmaksā skaidrā naudā, atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam. 

 

 Valles vidusskolas direktore:                                                                            /Gita Eriņa/  



 

Pielikums Nr.1  

 

Kritēriji stipendiju piešķiršanai skolēniem Valles vidusskolā 

 

 1. Vidējā atzīme virs 8 ballēm 1.semetra beigās nodrošina stipendijas saņemšanu 2.semestrī. 

2. Vidējā atzīme virs 8 ballēm mācību gada beigās nodrošina stipendijas saņemšanu 

1.semestrī nākamajā mācību gadā.  

3. Skolēniem, kuri pretendē uz stipendiju, nedrīkst būt neattaisnoti stundu kavējumi. 

 4. Skolas iekšējās kārtības ievērošana, pozitīva attieksme pret skolu, līdzcilvēkiem. 

 5. Skolēns, kurš pretendē uz stipendijas saņemšanu, bez pamatota iemesla nedrīkst 

atteikties no piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās, ja viņu aicina skolotājs.  

6. Iesaistīšanās Skolas pasākumos un piedalīšanās to organizēšanā tiek vērtēta kā papildus 

nopelns  

7. Iesaistīšanās kādā no interešu izglītības programmām (pulciņos) tiek vērtēta kā papildus 

nopelns.  

 

Valles vidusskolas direktore:                                                                        /Gita Eriņa/ 


