2014.gada 28.oktobrī
Saistošie noteikumi Nr.15
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2014.gada 28.oktobra sēdes
lēmumu (prot.Nr.12, 27.§)

Grozījumi:
 Ar Baldones novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.11. (prot.Nr.7,
23.§).

Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) piešķir stipendijas pašvaldības izglītības iestādes 10. – 12. klašu izglītojamiem un
kritērijus stipendijas saņemšanai.
2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt novada izglītojamos mācīties un ieinteresēt citu novadu
labākos izglītojamos mācībām pašvaldības izglītības iestādēs, kurās iegūst vidējo izglītību, kā arī
motivēt vidējās izglītības programmas izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus.
3. Stipendijas tiek piešķirtas un izmaksātas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Vienā mācību semestrī pašvaldība piešķir stipendijas ne vairāk kā desmit pašvaldības izglītības
iestādes 10.-12.klašu izglītojamiem.
5. Stipendijas apmērs vienam 10.-12.klases izglītojamam ir 30 EUR mēnesī pēc normatīvajos aktos
noteiktās nodokļu nomaksas
II.

Stipendiju piešķiršanas nosacījumi

6. Stipendiju noteikumos noteiktajā apmērā ir tiesīgs saņemt pašvaldības izglītības iestāžu 10. – 12.
klašu izglītojamais, kurš atbilst šādiem kritērijiem:
6.1. iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestāžu 10. – 12. klasē;
(Baldones novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 (prot.Nr.7, 23.§) redakcijā)
6.2. iepriekšējā semestra vērtējums nevienā priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm un vidējais
vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 8 ballēm;
(Baldones novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 (prot.Nr.7, 23.§) redakcijā)
6.3. iepriekšējā semestrī nav neattaisnoti kavējumi vairāk par 2 stundām;
(Baldones novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 (prot.Nr.7, 23.§) redakcijā)
6.4. nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
6.5. nav administratīvi sodīts;
6.6. piedalās kādā no interešu izglītības pulciņiem, amatiermākslas kolektīvos vai sporta organizācijās
(klubos).
6.1 Skolēniem, 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.
(Baldones novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 (prot.Nr.7, 23.§) redakcijā)
7. Ja pašvaldības izglītības iestādē ir vairāk kā desmit izglītojamie, kuri atbilst noteikumu 6.punktā
noteiktajiem kritērijiem, tad stipendiju ir tiesīgi saņemt tie desmit izglītojamie, kuriem ir augstākais
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī.
III.

Stipendiju piešķiršanas kārtība

8. Rīkojumu par noteikumos noteikto stipendiju piešķiršanu izdod pašvaldības izglītības iestādes
direktors (turpmāk – direktors) pamatojoties uz iepriekš ar Baldones novada domes (turpmāk – dome)
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju saskaņotu izglītojamo sarakstu.

9. Direktors līdz kārtējā mācību gada 15. septembrim, stipendiju piešķiršanai pirmajā semestrī, un līdz
15. janvārim, stipendiju piešķiršanai otrajā semestrī, iesniedz domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājam
saskaņošanai izglītojamo, kuri atbilst noteikumu
6. un
7. punktā noteiktajiem kritērijiem, sarakstu, klāt pievienojot apstiprinātas sekmju izrakstu kopijas.
10. Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs izskata un saskaņo direktora iesniegto
izglītojamo sarakstu vai koriģēto izglītojamo sarakstu desmit dienu laikā no saņemšanas.
11. Direktors par pieņemto lēmumu informē izglītojamā likumiskajam pārstāvim.
12. Stipendiju piešķir uz vienu mācību semestri un izmaksā reizi mēnesī, ieskaitot to izglītojamā vai tā
likumiskā pārstāvja norādītajā bankas norēķinu kontā. Stipendija par semestra pirmo mēnesi tiek
izmaksāta vienlaikus ar semestra otrā mēneša stipendiju.
13. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta ar nākošo mēnesi, ja tiek konstatēts vien no šādiem apstākļiem:
13.1.
izglītojamais pārtrauc mācības izglītības iestādē;
13.2.
izglītojamam ir neattaisnoti kavētas ne vairāk kā 2 stundas;
(Baldones novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 (prot.Nr.7, 23.§) redakcijā)
13.3.
izglītojamais ir pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
13.4.
izglītojamais ir administratīvi sodīts;
13.5.
izglītojamais nepiedalās nevienā interešu izglītības pulciņā, amatiermākslas kolektīvā vai
sporta organizācijā (klubā).
IV.

Noslēguma jautājumi

14. Ja pašvaldības izglītības iestādes 10.-12.klases izglītojamā likumiskie pārstāvji uzskata, ka stipendija
izglītojamam nav piešķirta nepamatoti, izglītojamā likumiskie pārstāvji ir tiesīgi to apstrīdēt domei.
15. Domes pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
16. Stipendijas piešķiršanai par 2014./2015. mācību gada otro semestri, direktors izglītojamo sarakstu
saskaņošanai iesniedz līdz 10. februārim. 17. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2014.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.15
“Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”
Paskaidrojuma
raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
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
1. Projekta nepieciešamības audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Likuma "Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var
pamatojums
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ir nepieciešams motivēt novada izglītojamos mācīties un ieinteresēt citu
novadu labākos izglītojamos mācībām Baldones novada izglītības
iestādēs, kurās iegūst vidējo izglītību, kā arī motivēt vidējās izglītības
programmas izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus.
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība
2. Īss projekta satura
piešķir stipendijas Baldones novada pašvaldības iestādes 10. – 12. klašu
izklāsts
izglītojamiem un kritērijus stipendijas saņemšanai.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu ir aptuveni EUR 3350,00 gadā.
pašvaldības budžetu
4.
Informācija
par
plānoto projekta ietekmi
uz
sabiedrību
un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Noteikumi attiecas uz Baldones novada pašvaldības vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem.

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 ir notikušas pārrunas ar Baldones
vidusskolas vecāku padomi. Pēc noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas Baldones novada domes Finanšu un
attīstības komitejas sēdē 28.10.2014. 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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