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 APSTIPRINĀTS  

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība  
(reģ. nr. 40008037393)  

2019. gada 15. novembra valdes sēdē 
 
 

RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBAS 

SKOLĒNU STIPENDIJU NOLIKUMS 
 
 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums (turpmāk - RCHVAB skolēna stipendiju nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek 
piešķirtas Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Atbalsta biedrības (turpmāk – Biedrība) 
stipendijas skolēniem. 

1.2. Biedrības valde, sadarbojoties ar Rīgas Centra humanitārās vidusskolas (turpmāk – RCHV) 
vadību, pārrauga Biedrības rīcībā esošās stipendijas un to piešķiršanas kārtību. 

1.3. Stipendija tiek piešķirta RCHV skolēniem.  
1.4. Stipendijas ir neatmaksājamas. Stipendijas var tikt izmaksātas regulāri vai vienreizēja 

maksājuma veidā. 
 
2. Stipendijas mērķis 

2.1. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir sekmēt RCHV skolēnu mācību sasniegumus: atbalstīt 
centienus iegūt kvalitatīvu izglītību, motivēt paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt 
intelektuālo spēju attīstību. 

 

3. Prasības  personām, kuras var pretendēt uz stipendijas piešķiršanu 
3.1. Personas, kuras piesakās vai, kuras izvirza uz Biedrības skolēnu stipendijām, uz stipendijas  

pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas brīdi ir jābūt RCHV audzēknim.  
 

4. Stipendiju piešķiršanas kārtība 
4.1. Pēc nepieciešamības un ņemot vērā RCHV aktuālos mērķus un Biedrības stipendijām 

pieejamos līdzekļus, RCHV vadība izstrādā konkrētas stipendijas nolikumu (turpmāk - RCHV 
stipendijas nolikums), ko saskaņo ar Biedrības valdi un veido saskaņā ar RCHVAB skolēna 
stipendiju nolikumu. 

4.2. RCHV stipendijas nolikumā nosaka stipendijas piešķiršanas mērķus, pretendentus, kritērijus, 
laika posmu, apmērus un finansēšanas avotus.  

4.3. RCHV un Biedrība informē skolēnus par konkrētās stipendijas izsludināšanu, piešķiršanas 
kārtību, termiņiem un summām, publicējot informāciju mājaslapā, sociālajos tīklos, informējot 
klātienē u.c. 

4.4. RCHV, saskaņā ar RCHV stipendijas nolikumu, izvērtē stipendiju kandidātus un lemj, kuriem 
skolēniem piešķirt stipendijas, kā arī lemj par stipendiju izmaksāšanas termiņiem un 
summām. 

4.5. RCHV iesniedz Biedrības valdei: 
4.5.1.  RCHV lēmumu par konkrētās stipendijas piešķiršanu: norādot skolēnu vārdus, 

stipendiju piešķiršanas mērķi, stipendijas izmaksas termiņu, stipendijas summu; 
4.5.2.  Katra stipendijas saņēmēja – pilngadīga skolēna vai tā likumiskā pārstāvja aizpildītu 

veidlapu ar piekrišanu saņemt stipendiju un bankas kontu, kā arī nepieciešamajiem 
personas datiem stipendijas izmaksai. 

4.6. Biedrības valde apstiprina RCHV iesniegumu par stipendiju piešķiršanu un lemj par 
stipendijas izmaksāšanu, ja tas ir sastādīts saskaņā ar RCHV stipendijas nolikumu un 
RCHVAB skolēna stipendiju nolikumu. 

 
5. Stipendijas laika posms, apmērs un izmaksas kārtība  

5.1. Stipendiju skolēnam piešķir laika periodam no 1 līdz 12 mēnešiem. 
5.2. Stipendija, atbilstoši Biedrības valdes lēmumam, tiek izmaksāta vienā vai vairākos 

maksājumos, pārskaitot to uz skolēna vai tā likumiskā pārstāvja norādīto bankas kontu.  
5.3. Stipendijas iemaksu skolēna vai tā likumiskā pārstāvja norādītajā bankas kontā Biedrība veic 

20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Biedrības valdes lēmuma par stipendijas piešķiršanu 
pieņemšanas. 
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5.4. Precīzu stipendijas apmēru nosaka Biedrības valde un RCHV vadība, izstrādājot RCHV 
stipendijas nolikumu un pamatojoties uz Biedrībai pieejamajiem finanšu līdzekļiem. 

 
6. Stipendijas fonda līdzekļi  

6.1. Stipendiju līdzekļus veido privātu un juridisku personu ziedojumi Biedrībai. 
 

7. Stipendiju nolikuma pieņemšana un grozīšana  
7.1. RCHVAB skolēna stipendiju nolikumu apstiprina un grozījumus veic Biedrības valde. 

 

 


