
Apstiprināti 

ar Kuldīgas novada Domes 

2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu 

(prot. Nr.4.p.22.) 

 

NOLIKUMS 

Kārtība, kādā tiek finansiāli atbalstīti Kuldīgas novada talantīgie jaunieši izglītības 

iegūšanai un studijām 

 

1. Finansiālais atbalsts 

Finansiālo atbalstu izglītības iegūšanai un studijām Kuldīgas novada jaunieši var 

saņemt kā stipendiju studijām pilna laika studijās pirmajā kursā Latvijā akreditētā 

augstskolā. 

2. Finansējums stipendijai 

Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu kontā ieskaitītais mērķa ziedojums. 

3. Stipendija 

3.1. Tiek piešķirtas 8 stipendijas studijām 2014./2015. studiju gadā augstskolas 1. 

kursā. 

3.2. Katra stipendija ir EUR 70.00 mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam 

(šos abus mēnešus ieskaitot), kopā 10 mēnešus. 

4. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi 

4.1.Lai iegūtu stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī 

jāatbilst vēl kādam no šiem noteikumiem: 

4.1.1. kandidāts ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes; 

4.1.2. kandidāts ir bārenis; 

4.1.3. kandidātu audzina viens no vecākiem; 

4.1.4. kandidāts ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni līdz 18 gadiem); 

4.1.5. kandidātam ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs (vidusskolas 

periodā). 

4.2.Vidējā atzīme tiek aprēķināta kā 12. klases 1. semestra vidējā atzīme, kurai ir 

pieskaitīti vērtējumi priekšmetos, kuru kurss ir beidzies 10. vai 11. klasē.  

5. Stipendiju piešķiršana 

 

5.1. Pieteikuma dokumentus pēc iesniegšanas Kuldīgas novada pašvaldībā apkopo 

Izglītības nodaļa un nodod tos izvērtēšanai. 

5.2. Pieteikuma dokumentus izvērtē un lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem ar 

Kuldīgas novada Domes lēmumu apstiprināta komisija. 

5.3. Komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izskata pieteikumus un 

atlasa kandidātus. 

5.4. Komisija var uzaicināt kandidātus uz pārrunām.  

5.5. Ņemot vērā iesniegtos pieteikuma dokumentus un iespējamās pārrunas, komisija 

lemj par stipendijas piešķiršanu konkrētiem kandidātiem. 



5.6. Gadījumā, ja ir iesniegti pieteikumi no kritērijiem atbilstošiem kandidātiem, kas 

ir līdzvērtīgi, priekšroka ir kandidātam ar augstāku vidējo atzīmi.  

5.7. Noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli.  

5.8. Lēmums par stipendijas piešķiršanu kandidātam stājas spēkā un uz līguma 

slēgšanu kandidāts tiek uzaicināts pēc tam, kad kandidāts ir iesniedzis komisijai 

dokumentu, kas apstiprina, ka viņš ir uzņemts mācību iestādē un imatrikulēts 

studijām.  

5.9. Komisija nevērtē tos pieteikumus, kuros nav iesniegti visi noteiktie dokumenti 

vai kandidāta atzīme ir zemāka par noteikto. 

5.10. Komisijas darbību, dokumentu noformēšanu un saglabāšanu nodrošina 

Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa. 

6. Noteikumi stipendiātam 

6.1. Stipendiju piešķir uz vienu studiju gadu studijām augstskolas pirmajā kursā. 

6.2. Ar stipendiātu tiek slēgts līgums. Līgumu Kuldīgas novada pašvaldības vārdā 

paraksta Kuldīgas novada pašvaldības vadītājs. 

6.3. Galvenie līguma nosacījumi- regulāri jāapmeklē lekcijas, jābūt sekmīgiem 

vērtējumiem, labiem studiju rezultātiem.  

6.4. Stipendiātam pēc pirmā semestra un gada beigās jāiesniedz atskaiti par mācību 

sesiju rezultātiem un pēc komisijas uzaicinājuma jāierodas uz pārrunām.  

6.5. Piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja stipendiāts nav nokārtojis sesiju, ja bez 

pamatota iemesla pārtraukts studēt, ja stipendiāts nav izpildījis citus līguma 

noteikumus. Par stipendijas atmaksu lēmumu pieņem komisija.   

7. Pieteikšanās stipendijas piešķiršanai 

7.1. Pieteikumus pieņem no 12. klašu skolēniem vai pēdējā kursa audzēkņiem: 

7.1.1. kuri mācās Kuldīgas novadā esošajās skolās un iegūst vidējo izglītību- 

vidusskolās, vidusskolas vakara un neklātienes plūsmas klasēs, 

profesionālās izglītības iestādēs; 

7.1.2. kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novadā; 

7.1.3. kuri gatavojas uzsākt pilna laika studijas kādā no Latvijā akreditētām 

augstskolām. 

7.2. Pieteikumus pieņem no 2014. gada 28. aprīļa līdz 16. jūnijam. 

8. Pieteikuma dokumenti 

8.1. Kandidātam jāiesniedz pieteikuma dokumenti: 

8.1.1. anketa (pielikums); 

8.1.2. Curriculum Vitae (CV); 

8.1.3. motivācijas vēstule; 

8.1.4. fotogrāfija (3x4); 

8.1.5. 12. klases 1. semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību 

priekšmetu atzīmes, kuru kurss beidzies 10., 11. klasē (piemēram, 

informātika, ģeogrāfija); 

8.1.6. informācija par ģimenes sastāvu- vecāki (kur strādā), māsas, brāļi (kurā 

klasē mācās, kurā kursā studē, strādā); 

8.1.7. izziņa no pašvaldības par ģimenes materiālo stāvokli; 



8.1.8. divas rekomendācijas- viena no skolas direktora, direktora vietnieka 

mācību darbā vai klases audzinātāja, otra- no pagasta/ pilsētas sociālā 

darbinieka.  

9. Dokumentu iesniegšana 

9.1. Dokumenti jāiesniedz personīgi Kuldīgas novada pašvaldības informācijas 

centrā.  

9.2. Visi dokumenti jāievieto vienā aploksnē, uz kuras jāuzraksta adrese, norāde 

„Stipendija”, iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs.  

9.3. Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tālrunis 63322469. 

9.4. Dokumentu pieņemšana darba dienās no 9.00 līdz 16.00 

9.5. Tālrunis informācijai- Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa 63350076. 

 

 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja    Inga Bērziņa 

  



 


