
Leču ģimenes stipendijas nolikums 
 

  

Mērķis 

Veicināt skolēnu izaugsmi, vēlmi iegūt augstvērtīgas zināšanas, celt savu 

intelektuālo līmeni, rosināt skolēnu radošo darbību gan ikdienas mācību 

procesā, gan piedaloties olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās 

aktivitātēs. 

Vieta 

Ozolnieku vidusskola 

Laiks 

Projekta darbības laiku nosaka ziedotāji.  

Stipendiju piešķir 2 reizes gadā: 

1. kārtā - izvērtējot skolēna mācību sasniegumus un aktivitātes 1. semestrī, 

skolēnam tiek piešķirta stipendija no februāra līdz jūnijam (ieskaitot); 

2. kārtā - izvērtējot skolēna mācību sasniegumus 2. semestrī un aktivitātes 

mācību gada laikā, skolēnam tiek piešķirta stipendija no septembra līdz 

janvārim (ieskaitot). 

Dalībnieki 

Ozolnieku vidusskolas 9.-12. klašu skolēni.  

Stipendijas piešķiršanas komisija 

Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, Ozolnieku vidusskolas 

direktore, direktores vietnieces izglītības jomā un ziedotāju ģimenes pārstāve 

Anna Lece. 

Projektu organizē un vada Ozolnieku vidusskolas direktore Everita Borisova.  

Stipendijas 

Stipendijas apmēru, stipendiātu skaitu un stipendijas piešķiršanas laiku 

nosaka ziedotāji. 

No 2017. gada tiek piešķirtas 3 stipendijas - katra 60,00 EUR vienu reizi 

mēnesī (izņemot jūliju un augustu). 

Komisija nosaka stipendiju piešķiršanas kritērijus, apkopo un izvērtē skolēnu 

pieteikumus un pieņem lēmumu par stipendiju piešķiršanu. 



Stipendiju nepiešķir, ja skolēns saņem vēl kādu citu stipendiju. 

Pieteikšanās stipendijai 

Stipendijai var pieteikties ikviens skolēns, kurš izpildījis Nolikuma noteiktos 

kritērijus. 

9. klašu skolēni var pieteikties stipendijas 2. kārtai - līdz 10. jūnijam un to 

saņem, ja turpina mācīties Ozolnieku vidusskolas 10. klasē. 

12. klašu absolventi stipendijas 2. kārtai pieteikties nevar. 

Skolēns iesniedz skolas direktorei datorrakstā noformētu motivācijas vēstuli - 

pieteikumu Leču ģimenes stipendijas saņemšanai (pielikums Nr.1) un 

aizpildītu savu sasniegumu tabulu (pielikums Nr.2) līdz tekošā gada 10. 

janvārim (stipendijas 1. kārta) un līdz 10. jūnijam (stipendijas 2. kārta). 

Vērtēšanas kritēriji 

1. Skolēna vidējais vērtējums (pusgadā vai gadā) - 7 balles un augstāka 

(7-7,9 balles -1 punkts, 8-8,9 balles - 2 punkti, 9-10 balles - 3 punkti).  

2.  Individuālie sasniegumi starptautiskajās olimpiādēs, konkursos un 

sporta sacensībās (1. vieta - 10 punkti, 2. vieta - 9 punkti, 3. vieta - 8 

punkti, atzinība - 7 punkti, piedalīšanās - 3 punkti)*. 

3.  Individuālie sasniegumi valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencēs, konkursos un sporta 

sacensībās (1. vieta - 6 punkti, 2. vieta - 5 punkti, 3 vieta - 4 punkti, 

atzinība - 3 punkti, piedalīšanās - 2 punkti)*. 

4.  Individuālie sasniegumi starpnovadu vai novada olimpiādēs, konkursos 

un sporta sacensībās (1. vieta - 4 punkti, 2. vieta - 3 punkti, 3 vieta - 2 

punkti, piedalīšanās - 1 punkti)*. 

*Sasniegumi vienā priekšmetā dažādu līmeņu olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās tiek summēti. 

     5.  Skolēna iesaistīšanās ar mācību priekšmetu padziļinātu apguvi saistītās 

aktivitātēs (Jauno fiziķu skola, Jauno ķīmiķu skola,  Matemātikas 

universitāte, Mūzikas skola, Mākslas skola, Sporta skola, Eko skola 

u.c.). 

6. Skolēna iesaistīšanās un sasniegumi interešu izglītības, ārpusskolas un 

sabiedriskās aktivitātēs (individuāli vai komandas/kolektīva sastāvā) - 

mūzika, kultūrā, sportā u.c. (1 aktivitāte  - 1 punkts). 



7. Skolēna iesaistīšanās sociālajā darbībā un labdarībā (1-3 punkti). 

8. Skolēna motivācijas vēstule - pamatojums stipendijas piešķiršanai (1-3 

punkti). 

Līgumu slēgšana 

Komisija izvērtē skolēnu pieteikumus, pieņem lēmumu par stipendiju 

piešķiršanu un paziņo to skolēniem svinīgā pasākumā (izlaidums, līnija u.c.). 

Ziedotājs organizē līgumu slēgšanu ar skolēnu par stipendijas saņemšanu ar 

stipendijas administratoru - Vītolu fondu. Skolēns apņemas ievērot līguma 

noteikumus. 

 


