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Engures novada Smārdes pagastā 

APSTIPRINĀTS 

 ar Engures novada Domes 

2014.gada 20.maija sēdes 

lēmumu (prot. Nr.5 p.6 ) 

 
Ar grozījumiem: 

• apstiprināti ar 23.09.2014. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10 p.7) 

• apstiprināti ar 24.05.2018. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5 p.3) 

 

„Par stipendijas piešķiršanu Engures novada jauniešu studijām vidējās speciālās mācību 

iestādēs un augstskolās” 

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie noteikumi  

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Engures novada Dome piešķir pašvaldības stipendijas 

studējošiem un audzēkņiem, kuri studē vai mācās pašvaldības atbalstāmās studiju un 

mācību specialitātēs. 

2. Mācību stipendijas Engures novada jauniešu studijām augstskolā vai vidējā speciālajā 

mācību iestādē tiek izmaksātas no Stipendiju fonda. 

2.1  Pašvaldības atbalstāmās studijas specialitātes Engures pašvaldības stipendijai prioritāte: 

1) inženiertehniskās specialitātes; 

2) eksaktās specialitātes; 

3) medicīnas specialitātes 

4) pašvaldībai nepieciešamās specialitātes. 

3. Stipendiju fonda pamatuzdevums ir: 

3.1. veicināt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Engures novada intelektuālā potenciāla 

palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un 

komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem, 

3.2. Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.  

3.3. Palielināt Engures novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus 

mācību rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē. 

3.4. Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures 

novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas.  

 

II Stipendiju fonda līdzekļi 

 

4. Stipendiju fondu veido Engures novada pašvaldības budžeta un fizisku, un juridisku 

personu šim mērķiem ziedoti līdzekļi. 

5. Stipendiju fonda līdzekļi glabājas Engures pašvaldības kontā. 

mailto:dome@enguresnovads.lv


6. Engures novada Dome izvēlas Stipendiju fonda administrētāju (turpmāk tekstā – 

Administrators), ar kuru slēdz sadarbības līgumu. 

7. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie līdzekļi tiek izmantoti nākamajā pārskata gadā. 

 

III Prasības pretendentiem 

 

8. Uz stipendiju var pretendēt personas, kas: 

8.1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās 

mācību iestādēs vai augstskolā un nav vecākas par 24 gadiem, 

8.2. Uzrādījušas teicamas sekmes mācībās (vērtējumi atestātā un necentralizētajos 

eksāmenos nav mazāki par 7,5 ballēm, procentuālais novērtējums visos 

centralizētajos eksāmenos nav mazāks par 60%), 

8.3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā 

studiju programmā Latvijā, 

8.4. Ir deklarējusies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu. 

8.5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai. 

8.6. Iesaistījusies sabiedriskās aktivitātēs Engures novadā vidējās izglītības iegūšanas 

laikā. 

8.7. Pretendents vienlaikus nedrīkst būt Engures novada domes stipendijas vai citu 

mecenātu stipendiju ieguvējs. 

 

IV Pretendentu izvērtēšanas kārtība 

 

9. Pieteikšanos uz stipendiju organizē Administrators, kā arī informācija par pieteikšanos 

tiek ievietota pašvaldības laikrakstā “Engures Novada Ziņas” un Engures novada domes 

interneta mājas lapā, kā arī izvieto informāciju informācijas stendā Engures novada domē 

un pagastu pārvaldēs. 

10. Pieteikumus izskata un pretendentus uz pārrunām izvirza mācību stipendijas komisija 

(turpmāk tekstā – Komisija). 

11. Komisijas sastāvā ietilpst: 

11.1. Engures novada domes priekšsēdētājs, 

11.2. Stipendiju fonda ziedotāju pārstāvji (katru Stipendiju fonda ziedotāju, kas ziedojis 

vismaz 1000 euro, pārstāv viena persona), 

11.3. Engures novada  Domes deleģēts pārstāvis, 

11.4. Administratora pārstāvji. 

12. Komisijas sēdē kā novērotājiem ir tiesības piedalīties arī pārējiem Stipendiju fonda 

ziedotājiem, kuru ziedojuma apjoms ir mazāks par 1000 euro.  

13. Pretendentu vērtēšana notiek pēc individuālām pārrunām, un komisijas locekļu 

individuāla vērtējuma. 

 

V Stipendijas piešķiršanas kārtība 

 

14. Lēmumu par  Stipendijas piešķiršanu pieņem Komisija. 

15. Stipendiju saņem tie pretendenti, kuri pēc komisijas lēmuma ir izvirzīti stipendijas 

saņemšanai.  

16. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas stipendiāts slēdz līgumu ar Administratoru. 

 

VI Stipendiju skaits, apmērs un laikposms 

 

17. Engures novada Dome lemj, cik katra akadēmiskā gada sākumā stipendijas tiek 

piešķirtas. 

18.  Stipendijas apmērs ir 160.00 EUR (simts sešdesmit euro) mēnesī. 



19. Laikposms ir atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālās izglītības 

programmas ilguma un 10 (desmit) mēneši vienā akadēmiskajā gadā (septembris – 

jūnijs). 

 

VII Stipendiāta pienākumi 

 

20. Stipendiāta pienākums ir: 

20.1. divas reizes gadā (līdz 15.februārim un līdz 15.jūlijam) iesniegt Administratoram 

un pašvaldībai mācību sekmju izrakstu no mācību iestādes, kā arī mācību iestādes 

atzinumu, ka audzēknis vai students var reģistrēties studijām nākamajam semestrim, 

20.2. laikus un sekmīgi nokārtot visas ieskaites un eksāmenus (nav akadēmisko 

parādu), kā arī citas saistības ar mācību iestādi (prakses, semestra darbi utt.), 

20.3. savlaicīgi un rakstiski brīdināt Administratoru par izmaiņām, kas saistītas ar 

studijām (akadēmiskais mācību atvaļinājums, fakultātes vai mācību iestādes maiņa, 

akadēmiskie parādi u.c.), 

20.4. veicināt Engures novada atpazīstamību Latvijā, piedaloties dažādos sabiedriskos 

pasākumos gan pēc pašvaldības piedāvājuma, gan savas iniciatīvas.  

  

 

Domes priekšsēdētājs                                               G. Važa 


