2015.gada 30.jūnijā
Saistošie noteikumi Nr.11
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2015.gada 30.jūnija sēdes
lēmumu (prot.Nr.7, 23.§)
Grozījumi 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baldones novada pašvaldības
stipendiju piešķiršanu”
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Baldones novada pašvaldības 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Baldones novada
pašvaldības stipendiju piešķiršanu” šādus grozījumus:
1.
izslēgt no noteikumu 6.1. apakšpunkta vārdus “otro semestri pēc kārtas”;
2.
aizstāt noteikumu 6.2.apakšpunktā skaitli “7” ar skaitli “6”;
3.
izteikt noteikumu 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 6.3. iepriekšējā semestrī nav neattaisnoti kavējumi vairāk par 2 stundām;”
4.
papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“6.1Skolēniem, kuri uzsāk mācības Baldones novada izglītības iestādē 10. - 12. klasēs, stipendiju
piešķiršanas izvērtēšanai tiek ņemti vērā izglītojamā iepriekšējās mācību iestādes izsniegtie sekmju
izraksta vērtējumi 9. klašu absolventiem”;
5.
izteikt noteikumu 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.2. izglītojamam ir neattaisnoti kavētas ne vairāk kā 2 stundas;”.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 30.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.11
Grozījumi 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baldones novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanu”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1.Likuma "Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību autonoma
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
1.2.Likuma "Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
1.3.Baldones novada dome 28.10.2014. apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 15 “Par Baldones
novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”, kas stājās spēkā 01.01.2015. un nosaka kārtību, kādā
Baldones novada pašvaldība piešķir stipendijas pašvaldības izglītības iestādes 10. – 12. klašu
izglītojamiem un kritērijus stipendijas saņemšanai.
1.4.Ņemot vērā, ka kopš 28.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 15 spēkā stāšanās ir pagājis jau
pusgads un to piemērošana praksē norāda uz nepieciešamību mainīt – atvieglot stipendijas
piešķiršanas nosacījumus, ir nepieciešams veikt to grozījumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumu projekts paredz atvieglotus nosacījumus stipendijas saņemšanai, paredzot, ka
iepriekšējā semestra vērtējums nevienā priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm, nevis 7 ballēm, kā
tas bija līdz šim, un vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 8 ballēm un
iepriekšējā semestrī nav neattaisnoti kavējumi vairāk par 2 stundām. Tie paredz iespēju
stipendiju saņemt arī izglītojamiem, kuri mācās 10.klases 1.semestrī un pamatizglītību ieguvuši
citā izglītības iestādē, bet uzsāk mācības Baldones novada pašvaldības izglītības iestādē.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Netiek plānota.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
Noteikumi attiecas uz Baldones novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā ir Baldones novada
pašvaldība un Baldones vidusskolas direktors.
5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību
privātpersonu veicamām darbībām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Pēc noteikumu
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Baldones novada domes Finanšu
un attīstības komitejas sēdē 18.06.2015. un publicēšanas pašvaldības mājas lapas vietnē internetā
www.baldone.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut
noteikumos.
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