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KĀRTĪBA skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem 
Izdota saskaņā ar Krustpils novada 

 Nolikumu par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā 

1. MĒRĶIS 

1.1. Motivēt 1.-9. klašu skolēnus paaugstināt mācību sasniegumus. 

1.2. Veicināt skolēnu skaita pieaugumu Krustpils pamatskolā. 

2. MOTIVĒŠANAS RĪKI 

2.1.  Pirmā  semestra beigās: 

2.1.1. 1.-3. klašu skolēni saņem Krustpils pamatskolas pateicības rakstus, ja viņu sekmes visos 

mācību priekšmetos ir augstā un optimālā līmenī. 

2.1.2. 4.-9. klašu skolēni, kuri ir uzrādījuši pirmos divdesmit labākos rezultātus pēc mācību 

sasnieguma vidējā vērtējuma,  saņem Krustpils pamatskolas pateicības rakstus. 

2.2. Mācību gada beigās skolēni saņem: 

2.2.1. Sākumskolēna ZELTA liecību, ja 1.-3. klasēs viņu sekmes visos mācību priekšmetos ir   

augstā līmenī;  

        ZELTA liecību, ja  4.-9. klasēs sekmju vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos ir no 8,5   

līdz 10 ballēm un var saņemt mācību stundu brīvo apmeklējumu no 1  līdz 3 dienām. 

2.2.2. Sākumskolēna SUDRABA liecību, ja 1.-3. klasēs sekmes visos mācību priekšmetos ir 

optimālā un augstā līmenī; 

SUDRABA liecību, ja  4.-9. klasēs sekmju vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos ir no 

7,5  līdz 8,5 ballēm. 

2.3.  Skolas 5.-9. klašu skolēni atbilstoši saviem mācību sasniegumiem saņem stipendiju: 

2.3.1. 30 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir no 7,5 līdz 7,9 ballēm; 

2.3.2. 35 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir no 8 līdz 8,5 ballēm; 

2.3.3. 40 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir no 8,6 līdz 8,9 ballēm; 

2.3.4. 45 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir no 9 līdz 10 ballēm. 

3. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA. 

 3.1.. Stipendija tiek piešķirta katra semestra beigās: 

  3.1.1. ņemot vērā 1. semestra un gada vidējo vērtējumu liecībā; 

  3.1.2.. ja skolēna uzvedība atbilst  skolas nolikumam un skolas iekšējās kārtības noteikumiem; 

  3.1.3.. ja skolēnam nav neattaisnoto stundu kavējumu. 

3.2.. Līdz 20. decembrim( I sem. ) un 31.maijam ( II sem. ) tiek apkopoti un iesniegti saskaņošanai 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam skolas direktora apstiprināti stipendiju 

pretendentu saraksti. 

4. Kārtība ir spēkā no 2014. gada 15 .decembra.   

 Atzīt par spēku zaudējušu 28.08.2013. Kārtību skolēnu motivēšanai augstiem augstiem mācību 

sasniegumiem  

 

Direktore    V. Stiebriņa 

 


