
       

 

 

                          PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
   Reģistrācijas Nr. 90009116276 

   „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 
                Tālrunis 64134426, fakss 64127833 

                                           e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 

 

 
APSTIPRINĀTI ar 

Pārgaujas novada pašvaldības 23.11.2017. 

domes sēdes lēmumu Nr. 189, ( protokols Nr.14,2.§) 
 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12 

Par Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām 

augstākās izglītības iestādēs 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu  
 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Pārgaujas novada pašvaldības 
stipendijas (turpmāk – stipendija) piešķiršana izglītojamajiem, par izciliem mācību rezultātiem, 
absolvējot vispārējās vidējās izglītības iestādi (turpmāk – absolvents) un turpinot studijas 
augstākās izglītības studiju programmās. 

2. Noteikumos noteikto Stipendiju fondu veido Pārgaujas novada pašvaldības kārtējam 
gadam apstiprinātā budžeta līdzekļi.   

 
II. Mērķis un uzdevumi 

3. Stipendija ir nodibināta ar mērķi, novērtējot skolēnu izcilos sasniegumus, sekmēt 
vidusskolas absolventu vēlmi iegūt augstāko izglītību, akcentējot izglītības nozīmīgumu. 

4.  Uzdevumi: 
4.1. ievirzīt absolventus akadēmiskajām studijām augstskolā un tālākajai darbībai zinātņu 
nozarē; 
4.2. veicināt absolventus apliecināt savu konkurētspēju; 
4.3. sniegt atbalstu absolventiem ar izcilām sekmēm mācībās, uzsākot studijas. 

 

III. Pieteikšanās stipendijai 
5. Uz stipendiju var pretendēt absolvents, kurš: 
5.1. kalendārajā gadā absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības 
augstskolā; 
5.2. uzrādījis teicamas sekmes mācībās: 
5.2.1. vidējais vērtējums sekmju izrakstā (pielikums atestātam par vispārējo vidējo 

izglītību) mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāks par 8,5 ballēm; 
5.2.2. nokārtoto centralizēto eksāmenu kopvērtējums nav zemāks par 70 %;  
5.2.3. ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījumu, vērtējums pēc Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvei 
līmeņa nav zemāks par B2. 

5.3. studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs; 
5.4. studē pilna laika studiju programmā; 



5.5. aktīvi iesaistījies izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, novada organizētajos 
pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai novada/valsts/starptautiska mēroga 
pasākumos/sacensībās, un sasniegumi ir novērtēti ar diplomu, atzinības vai pateicības rakstu; 

5.6. dzīvesvieta deklarēta Pārgaujas novadā vismaz pēdējos 12 mēnešus. 
6. Lai pretendētu uz stipendiju, absolvents iesniedz: 
6.1. pieteikumu (1.pielikums); 
6.2. atestāta un sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
6.3. centralizēto eksāmenu sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
6.4. izziņu no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu; 
6.5. starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegta dokumenta par vērtējumu svešvalodas 

pārbaudījumā kopija (ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskās testēšanas 
institūcijas pārbaudījumu) (uzrādot oriģinālu); 

6.6. diplomu, atzinības vai pateicības rakstu kopijas par sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs, zinātnisko darbu lasījumos, konkursos vai sacensībās, uzrādot oriģinālus; 

6.7. klases audzinātāja vai kāda cita pedagoga, rekomendāciju, kurā iespējami plaši 
raksturots absolventa radošais vai zinātniskais darbs, kā arī pats absolvents. 

7. Dokumentus stipendijas piešķiršanai absolvents iesniedz Pārgaujas novada pašvaldības 
administratīvajā centrā Stalbē -„Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151,  no 
20.augusta līdz 10. septembrim.  

 
IV. Stipendijas piešķiršana 

8. Pieteikumus izvērtē Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja apstiprināta izglītības 
stipendijas piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija), piecu locekļu sastāvā: 

8.1. Komisijas priekšsēdētājs- Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs; 
8.2. Komisijas loceklis-Raiskuma  internātpamatskolas–rehabilitācijas centra direktors/e; 
8.3. Komisijas loceklis -Straupes pamatskolas direktors/e; 
8.4. Komisijas loceklis -Stalbes vidusskolas  direktors/e; 
8.5. Komisijas loceklis- Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis. 
9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse 

Komisijas locekļu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 
10. Komisija izvērtē absolventu pieteikumus un tam pievienotos dokumentus, un atlasa 

absolventus, kuri tiek aicināti uz interviju. 
11. Pēc intervijas, komisijas sēdē lemj par stipendijas piešķiršanu prioritārā kārtībā pēc 

šādiem kritērijiem: 
11.1. iegūtais vērtējumu līmenis centralizētajos eksāmenos, tai skaitā starptautiskās 

testēšanas institūcijas pārbaudījumā svešvalodā; 
11.2. vidējais vērtējums sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos 

eksāmenos; 
11.3. sasniegumi Latvijas un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 

un starptautiskos zinātnisko darbu lasījumos. 
12.  Līdzvērtīga vērtējuma gadījumā priekšroka tiek dota absolventam ar augstāku vidējo 

vērtējumu noteikumu 5.2.1.apakšpunkā minētajā dokumentā. 
13. Katru gadu tiek piešķirtas 3 (trīs) Stipendijas, katra 500,00 euro (pieci simti euro 00 

centi) apmērā. 
14. Absolventam tiek piešķirta vienreizēja stipendija.  
15. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolā atspoguļojot diskusiju saturu un 

atšķirīgus viedokļus. Par protokolistu tiek ievēlēts kāds no klāt esošiem komisijas locekļiem. 
Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un visi Komisijas locekļi, kuri 
piedalījās Komisijas sēdē.  Protokolētājs saskaņā ar protokolu sagatavo Komisijas lēmumprojektu.  

 
V. Stipendijas saņemšana 

16. Sagatavoto lēmumprojektu par Stipendijas izmaksu vai atteikumu izmaksāt, Komisija 
iesniedz Pārgaujas novada domei izskatīšanai. 

17. Pamats stipendijas izmaksai ir Pārgaujas novada domes lēmums. 

http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/
http://pargaujasnovads.lv/lv/_41/


18. Pārgaujas novada domes lēmuma norakstu piecu darba dienu laikā pēc tā 
parakstīšanas  nosūta stipendijas pretendentiem. 

19. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas absolvents slēdz līgumu ar Pārgaujas novada 
pašvaldību (2.pielikums).  

20. Pārgaujas novada dome līdz mēneša pēdējai darbadienai izmaksā stipendiju, ieskaitot 
to stipendijas saņēmēja norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. 

 
VI. Noslēguma jautājumi 

 
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Pārgaujas Novada Vēstis”. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   H. Vents  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pielikums  Nr.1. 

Pārgaujas  novada domes  
saistošajiem noteikumiem  

Nr.12  
 

Pārgaujas novada pašvaldības 
Stipendiju piešķiršanas komisijai  

“Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,LV-4151 
 
 

PIETEIKUMS VIENREIZĒJAS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI 
 
 
1. Personīgā informācija:  
 
_______________________________  
Vārds uzvārds  

 
 
 
 
_______________________________  
Personas kods  

 
 
_______________________________  
Deklarētā dzīvesvieta  

 
 
________________________________ 
Tālrunis, e-pasts  
 

2. Ziņas par augstskolu:  
 
______________________________  
Augstskolas nosaukums  

 
 
_________________________________  
Iegūstamā specialitāte 

 
______________________________  
Studiju programmas nosaukums  

 

 
3. Ziņas par studējošā kredītiestādes kontu:  

_____________________________  

Kredītiestādes nosaukums  

 

____________________________  

Norēķinu konta numurs  
 

 
4. Pievienotie dokumenti (norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu): 
 atestāta un sekmju izraksta kopija; 
 centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija; 
 izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu; 
 starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegta dokumenta par vērtējumu svešvalodas 
pārbaudījumā kopija; 
  
 
Pamatojoties uz augstāk sniegtajām ziņām un pievienotajiem dokumentiem, vēlos saņemt  
Pārgaujas  novada pašvaldības vienreizējo stipendiju studijām augstākās izglītības iestādē. 
  
Apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja rodas nepieciešamība, pilnvaroju 
stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju. 

__________________________________                                     

Paraksts, paraksta atšifrējums  

______________________________  

                  Datums  

 



Pielikums  Nr.2. 
Pārgaujas  novada domes  
saistošajiem noteikumiem  

Nr.12  
 

 LĪGUMS Nr. ______ 

Par pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādē 

 

Pārgaujas novadā, Stalbē                            ________________ 

 

Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese „Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, domes priekšsēdētāja ____________personā, kurš rīkojas 
uz likuma „Par pašvaldībām” un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā 
– Pašvaldība, no vienas puses, un 
_________________________, personas kods ___________________________, adrese: 
______________________________________________, turpmāk tekstā – Stipendijas saņēmējs, no otras puses, 
kopā turpmāk saukti Puses, 

saskaņā ar Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu Nr. ____“Par Pārgaujas novada 
pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādēs” 
(apstiprināts ar Pārgaujas novada domes 2017.gada _______novembra lēmumu (prot. Nr._,_____.§), 
201_.gada ________________________ Pārgaujas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 
sēdes protokolu Nr.___ “Pārgaujas novada pašvaldības stipendijas piešķiršana ______________________” 
prot. Nr.__), 201__.gada ________________________ Pārgaujas novada domes lēmumu “Par Pārgaujas 
novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma apstiprināšanu” (prot. Nr.____ 
____.§), noslēdz šādu Līgumu par sekojošu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Puses vienojas, ka Pašvaldība maksā Stipendijas saņēmējam vienreizēju stipendiju 500.00 

EUR apmērā,  pārskaitot to uz Stipendijas saņēmēja kontu. 
 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 
2.1. Šī līguma 1. punktā paredzētās stipendijas izmaksas termiņš ir _____ . 
2.2. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Pašvaldība veikusi maksājumu. 
2.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz abu līgumslēdzējpušu pilnīgai 

saistību izpildei. 
 

3. STIPENDIJAS SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 
3.1. Stipendijas saņēmējs apņemas pēc studiju pabeigšanas 1 (viena)  mēneša laikā rakstveidā 

informēt Pašvaldību par mācību iestādes pabeigšanu. 
3.2. Stipendijas saņēmējs apņemas 1 (vienas) nedēļas laikā rakstveidā informēt Pašvaldību par 

studiju pārtraukšanu, neatkarīgi no pārtraukšanas iemesla.  
3.3. Stipendijas saņēmējs apņemas atmaksāt 3 (trīs) mēnešu laikā Pašvaldībai izmaksāto 

stipendiju pilnā apjomā no izmaksātās stipendijas summas, ja Stipendijas saņēmējs 2 (divu) 
mēnešu laikā no studiju uzsākšanas brīža, tiek atskaitīts no izglītības iestādes vai pārtrauc 
tajā studijas.  

 

4. PAŠVALDĪBAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
4.1. Izmaksāt Stipendijas saņēmējam stipendiju Līguma 1.1.punktā noteiktajā apmērā. 
4.2. Pašvaldībai ir tiesības iegūt informāciju no izglītības iestādes par Stipendijas saņēmēja 

studēšanu un/vai studiju pārtraukšanu. 



 

 

5. NEPĀRVARAMĀ VARA 
5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgas 
izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja līgumu nav bijis iespējams izpildīt tādu apstākļu 
dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie 
kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militāras operācijas, kā arī 
jaunas likumdošanas ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz līgumā paredzēto darbību. 
5.2. Nepārvaramas varas gadījumā līguma izpildes pienākums tiek apturēts uz attiecīgā 
nepārvaramas varas notikuma pastāvēšanas laiku, un līguma termiņi ir attiecīgi pagarināmi. Pēc 
nepārvaramas varas notikuma Puses savstarpēji vienojas par jauniem līguma izpildes termiņiem, 
ņemot vērā visus nepārvaramās varas notikuma apstākļus. 
5.3. Ja nepārvaramās varas notikums ilgst ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkura Puses drīkst izbeigt 
šī līguma izpildi, par to paziņojot otrai Pusei rakstiskā veidā. 
 

6. STRĪDUS JAUTĀJUMU RISINĀŠANA 
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies līguma darbības un izpildes laikā, Puses risina 
savstarpējā pārrunu ceļā. 
6.2. Strīdi un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā 3 (trīs) mēnešu laikā, tiek 
kārtoti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
 

7. ĪPAŠIE NOTEIKUMI 
7.1. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tās izteiktas rakstiskā formā 
un ir abu pušu parakstītas. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi ir šī līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 
7.2. Līgums sagatavots latviešu valodā uz divām lapām. Līgums sagatavots divos eksemplāros, pa 
vienam katrai pusei. Abi līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. 

 

8. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESE UN NORĒĶINU REKVIZĪTI 
 

PAŠVALDĪBA 

 

                    STIPENDIJAS SAŅĒMĒJS 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

                              ________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 “Par Pārgaujas novada pašvaldības 
vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādēs” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka savu 
funkciju izpildes nodrošināšanai un uz brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot 
saistošos noteikumus. No likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 
pirmās daļas 4. punkta izriet, ka pašvaldības autonomajās 
funkcijās ietilpst gādāt par iedzīvotāju izglītību. No minētām 
funkcijām izriet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu 
atbalstu Pārgaujas novada pašvaldībā deklarētiem vidusskolas 
absolventiem. 
Saistošo noteikumu mērķis ir novērtējot skolēnu izcilos 
sasniegumus, sekmēt vidusskolas absolventu vēlmi iegūt 
augstāko izglītību, akcentējot izglītības nozīmīgumu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka lēmumu par stipendiju 
piešķiršanu vai atteikumu pieņem Pārgaujas novada dome. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Pārgaujas 

novada dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos 
līdzekļus, kas nepieciešami stipendiātu finansēšanai. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā 
Pārgaujas  novada pašvaldībā.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav veiktas 

 

  

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   H. Vents  
 

 

 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants43
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants43dala3
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants15
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants15dala1
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255#pants15dala1punkts4
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=20243
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=57255
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