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NOLIKUMS 

„Par stipendiju piešķiršanas kārtību Kocēnu novada vispārējās izglītības iestāžu 
audzēkņiem”

I. Vispārīgie noteikumi

1. Kārtība nosaka stipendijas piešķiršanas mērķus, kritērijus, pieteikšanos un izmaksas 
kārtību Kocēnu novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem.

2. Kocēnu novadā izglītojamiem piešķir divu veidu stipendijas:
2.1. “Laba skolēna” stipendiju.
2.2. “Gada sasniegumu” stipendiju.

3. Stipendiju  fondu  veido  “Laba  skolēna”  un  “Gada  sasniegumu”  stipendijām 
nepieciešamie finanšu līdzekļi novada budžetā.

4. Stipendiju lielumu nosaka uz vienu mācību gadu atbilstoši apstiprinātajam budžetam.
5. Stipendijas izmaksā Kocēnu novada dome.

II. Stipendiju piešķiršanas mērķi

6. Sekmēt Kocēnu novada skolu audzēkņu motivāciju centīgi, labi un teicami mācīties.
7. Novērtēt  audzēkņu  piedalīšanos  skolas,  novada,  starpnovadu  un  valsts  mēroga 

pasākumos (mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi.).
8. Stimulēt skolēnus aktīvi  piedalīties skolas, novada, reģiona un valsts sabiedriskajā 

dzīvē.

III. Stipendijas saņemšanas kritēriji un piešķiršanas kārtība.

9. “Laba skolēna” stipendiju piešķir 5. - 9. klašu skolēniem, kuri izglītību iegūst kādā 
no Kocēnu novada vispārizglītojošām skolām pēc semestra noslēguma rezultātiem.
9.1. Skolēniem, kuru vidējais mācību sasniegumu vērtējums ir virs 7,6 ballēm, bet 

ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir 6 balles.
9.2. Skolēniem,  kuriem nav skolas  iekšējo  kārtības  noteikumu pārkāpumu,  citu 

administratīvi sodāmu pārkāpumu.



9.3. Skolas direktors apstiprina stipendiātu sarakstu un iesniedz to Kocēnu novada 
domei vienas dienas laikā pēc vērtējumu izlikšanas.

9.4. Stipendiju  lielumu  mācību  gadam,  semestrim  apstiprina  Kocēnu  novada 
dome, saskaņā ar pielikumu.

10.  “Gada  sasniegumu”  stipendiju piešķir  Kocēnu  novada  dome  mācību  gada 
noslēgumā, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi.

10.1. Par  skolēnu  sasniegumiem  starpnovadu,  valsts  līmeņa  mācību  priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās (1. - 3. vieta, atzinība).

10.2. Pretendentus  stipendijas  piešķiršanai  izvirza  izglītības  iestāžu  vadītāji  un 
Izglītības pārvaldes speciālisti katra kalendārā gada laikā līdz 15. maijam un 
līdz  15.  decembrim  (izņēmuma gadījumos  pēc  noteiktā  laika  pieteikumus 
izskata  izglītības  pārvaldes  speciālisti  Kocēnu  novada  Izglītības,  sporta  un 
kultūras komitejā).

10.3. Stipendiju lielums tiek apstiprināts Kocēnu novada domē, saskaņā ar pielikumu.

IV. Noslēguma jautājumi

Nolikums stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas Kocēnu novada domē.
Grozījumus un papildinājumus šajā dokumentā apstiprina Kocēnu novada dome.

Domes priekšsēdētājs (paraksts)                    Vitauts Staņa



1.Pielikums 
Nolikumam „Par stipendiju piešķiršanas kārtību

 Kocēnu novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem”

1.1. “Gada sasniegumu” stipendija 
1.1.1. Par sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos:

1. vieta 25 (divdesmit pieci) lati

2. vieta 15 (piecpadsmit) lati 

3. vieta 10 (desmit) lati

atzinība 5 (pieci) lati

1.1.2. Par sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs:

1. vieta 50 (piecdesmit) lati

2. vieta 30 (trīsdesmit) lati 

3. vieta 20 (divdesmit) lati

atzinība 10 (desmit) lati

Domes priekšsēdētājs  (paraksts)          Vitauts Staņa


