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trešo daļu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) ir Daugavpils novada 
domes (turpmāk - Dome) izveidota patstāvīga koleģiāla komisija, kura koordinē jautājumus, 
kas saistīti ar Daugavpils novada pašvaldības stipendijas (turpmāk – Stipendija) un 
vienreizējas Stipendijas piešķiršanu, Stipendijas izmaksas apturēšanu un atjaunošanu, kā arī 
nodrošina Stipendijas saņēmāja atbilstības pārbaudi. 

2. Komisija sastāv no 8 (astoņiem) locekļiem. Komisijā iekļauj Daugavpils novada 
pašvaldības izpilddirektoru, vismaz vienu Domes deputātu un Domes speciālistus no 
Izglītības pārvaldes, Finanšu pārvaldes, Attīstības nodaļas un Lietu pārvaldes Juridiskās 
daļas. 

3. Komisijas darbības pamatā ir Daugavpils novada domes 2016.gada 9.jūnija 
saistošie noteikumi Nr. 8 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” (turmāk- saistošie 
noteikumi) un šis nolikums. 
 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 
 

 4. Komisijai ir šādi uzdevumi: 
 4.1. katru gadu apzināt Daugavpils novada uzņēmējus par viņiem nepieciešamajiem 
speciālistiem un līdz 10.janvārim sagatavot un iesniegt Domē lēmuma projektu par 
atbalstāmajām augstākās izglītības studiju specialitātēm nākamajam mācību gadam; 
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 4.2. nodrošināt saistošo noteikumu 4.punktā noteiktā lēmuma publicēšanu; 
 4.3. veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Stipendiju konkursa 
izsludināšanu; 
 4.4. pieņemt un izvērtēt studējošo iesniegumus par Stipendijas saņemšanas; 
 4.5. sadarboties ar Daugavpils novada uzņēmējiem, tai skaitā, ar tiem, ar kuriem 
studējošais ir noslēdzis vienošanos saskaņā ar saistošo noteikumu 13.2.apakšpunktu 
(turpmāk - Vienošanās); 
 4.6. izvērtēt Stipendijas saņēmēja atbilstību saskaņā ar saistošo noteikumu IV.nodaļu; 
 4.7. sagatavot lēmuma projektus izskatīšanai Domē par Stipendijas piešķiršanu un par 
Stipendijas izmaksāšanas izbeigšanu; 
 4.8. pieņemt lēmumus par Stipendijas izmaksas apturēšanu un par Stipendijas 
izmaksas atjaunošanu saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos; 
 4.9. par šī nolikuma 4.8.apakšpunktā pieņemtajiem lēmumiem sagatavot informāciju 
uz Domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi; 
 4.10. sadarboties ar Stipendijas saņēmējiem un atbalstīt tos saistošo noteikumu 
noteiktajā kārtībā. 

 5. Komisijai ir šādas tiesības: 
 5.1. uzaicināt uz Komisijas sēdēm uzņēmējus, ar kuriem studējošie ir noslēguši 
Vienošanās; 
 5.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm studējošos un Stipendijas saņēmējus, lai 
noskaidrotu viņu viedokli, apstākļus, uzklausītu argumentus un pieprasītu papildus 
dokumentus, ja tādi ir nepieciešami, lēmuma pieņemšanai; 
 5.2.  informēt Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Daugavpils 
novada vēstis” un mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv par aktuālajiem jautājumiem; 
 5.3. pieprasīt un saņemt informāciju, kas nepieciešama Komisijas darbībai un lēmumu 
pieņemšanai. 
 

III. Komisijas darba kārtība 
 

 6. Komisijas darbu organizē un vada tās priekšsēdētājs, bet tā prombūtnes laikā 
priekšsēdētāja vietnieks.  

 7. Komisijas priekšsēdētājs: 
7.1. organizē Komisijas darbu; 
7.2. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību; 
7.3. sasauc un vada Komisijas sēdes. 

 8. Komisijas loceklis-sekretārs: 
 8.1. kārto Komisijas sēžu organizatoriskos jautājumus; 
 8.2. sagatavo darba kārtību un iesniedz to saskaņošanai Komisijas priekšsēdētājam; 
 8.3. protokolē Komisijas sēdes un noformē sēdes protokolu; 
 8.4. pieņem no studējošajiem iesniegumus Stipendijas saņemšanai; 
 8.5. pieņem Stipendiju saņēmēju iesniegtos dokumentus atbilstības novērtēšanai; 
 8.6. sagatavo līguma projektu parakstīšanai saskaņā ar saistošo noteikumu 14. un 
24.punktu. 

 9. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem. 
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 10. Lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, 
izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja (prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka) balss. 

 11. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs. 

 12. Komisijas pieņemtos lēmumus ieinteresētās personas viena mēneša laikā var 
apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 13. Šī nolikuma grozījumi tiek pieņemti Domē. 
 

IV. Noslēguma jautājums 

 
 14. Šis nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.augustā. 

 
 
 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

 

 


