APSTIPRINĀTS
ar biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība”
(reģ.nr.40008037393) 2016.gada 25.aprīļa valdes sēdes lēmumu
(ar grozījumiem, kas apstiprināti biedrības
2017.gada 3.marta valdes sēdē)

Biedrības "RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA"

STIPENDIJU NOLIKUMS
1. Stipendijas nodibināšanas mērķis
1.1. Biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” (turpmāk – Biedrība)
stipendija paredzēta Rīgas Centra humanitārās vidusskolas (turpmāk – RCHV) pedagoģiskā
darbinieka ikdienas mācību darbā uzsāktā pētniecības vai radošā darba atbalstam, kas vērsts uz
inovatīvu mācību metožu izstrādes un pielietošanas mācību darbā, izcilības, zināšanu un
radošuma pārneses un ilgtspējas sekmēšanu, tādējādi sekmējot pedagoģiskā darbinieka darba
kvalitātes celšanu, dodot iespēju tālākizglītoties un turpināt/pilnveidot iesāktās pētniecības vai
radošās prakses.

2. Prasības personām, kuras var pretendēt uz stipendijas piešķiršanu
2.1. Pedagoģiskajam darbiniekam, kurš tiek pieteikts kā kandidāts Biedrības stipendijas
saņemšanai, uz stipendijas konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi ir jābūt RCHV štatā
strādājošam pedagoģiskajam darbiniekam.
2.2. Pedagoģiskais darbinieks, kurš tiek pieteikts kā kandidāts Biedrības stipendijas saņemšanai,
ir nostrādājis RCHV vismaz pēdējos divus mācību gadus.
2.3. Pedagoģiskais darbinieks, kurš ir bijis RCHV stipendiāts iepriekšējā mācību gadā, tiek
iekļauts nākamā mācību gada stipendiātu izvērtēšanas komisijas sastāvā.

3. Stipendiāta izvirzīšana
3.1. Potenciālo stipendiātu, aizpildot stipendiāta pieteikuma veidlapu, var izvirzīt:
3.2.1. RCHV skolēni;
3.2.2. RCHV pedagoģiskie darbinieki;
3.2.3. RCHV skolēnu vecāki;
3.2.4. RCHV administrācija;
3.2.5. RCHV absolventi;
3.2.6. RCHV pedagoģiskais darbinieks pats sevi.

4. Stipendiātu pieteikumu iesniegšanas noteikumi
4.1. Biedrība izstrādā un apstiprina stipendiātu pieteikuma veidlapu, kuru apstiprina Biedrības
valde.
4.2. Stipendiātu pieteikšana tiek izsludināta, publicējot paziņojumu un stipendiātu pieteikuma
veidlapu RCHV mājas lapā, vienlaikus to izsūtot visiem RCHV adresātiem izglītības portālā Eklase.
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4.3. Pēc Stipendiātu pieteikšanas izsludināšanas, aizpildītie stipendiātu pieteikumi tiek iesūtīti
elektroniski uz šim nolūkam izveidotu e-pasta adresi (rchv.gadaskolotajs@gmail.com) līdz 10.
septembrim.
5. Stipendijas piešķiršanas noteikumi
5.1. Stipendijas piešķiršanai tiek veidota stipendiātu izvērtēšanas komisija 10 (desmit) cilvēku
sastāvā, kurā ietilpst:
5.1.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs;
5.1.2. 2 (divi) RCHV pedagoģiskie darbinieki, tajā skaitā iepriekšējā gada
stipendiāts;
5.1.3. 2 (divi) RCHV Skolēnu domes izvirzīti pārstāvji;
5.1.4. 5 (pieci) RCHV vecāku pārstāvji, t.sk.:
 2 (divi) 1.-4. klašu vecāku pārstāvji;
 2 (divi) 5.-9. klašu vecāku pārstāvji;
 1 (viens) 10.-11. klašu vecāku pārstāvis.
5.2. 5.1.4.punktā norādītie pārstāvji tiek izvirzīti no attiecīgām grupām (RCHV skolas
administrācija, RCHV Skolēnu dome, RCHV Vecāku padome) uz katru stipendiju konkursa
uzsaukumu no jauna.
5.3. Stipendiātu izvērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina Biedrības valdes priekšsēdētājs,
izdodot rīkojumu.
5.4. Stipendiāts var tikt izvirzīts, ja viņš jau ir izrādījis pašiniciatīvu (t.i. savā ikdienas mācību
darbā ir uzsācis piemērot jaunas, pētniecībā vai radošumā balstītas mācību metodes vai pieejas)
un finansiāls atbalsts būs noderīgs viņa iesākto iniciatīvu turpmākai attīstībai un ilgtspējai, proti
pedagoģiskais darbinieks atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem:
5.4.1. Pedagoģiskais darbinieks mācību stundās izmanto pētniecībā vai radošās pieejās
balstītas mācību metodes, iedvesmojot skolēnus, attīstot to radošumu, mudinot uz
atvērtību visam jaunajam, kā arī vairāk izzināt konkrēto mācību priekšmetu, proti,
pedagoģiskais darbinieks izmanto:




radošus mācību paņēmienus (piem., spēles, filmu uzņemšana, iestudējumi,
eksperimenti, vizualizācijas, u.c.);
papildus standartos noteiktajām mācību satura metodēm izmanto citas
metodes;
savās mācību stundās praktizē arī citas inovatīvas pieejas un risinājumus
(t.sk. izmantojot tehniskās iespējas un globālos resursus).

5.4.2. Pedagoģiskais darbinieks ir uzsācis pētniecībā vai radošās pieejās balstītas mācību
metodes izstrādi, kuras turpmāka izstrāde var būt vērtīga, saistoša un tālāk nododama.
5.4.3. Pedagoģiskais darbinieks jau ir iniciējis skolas mācību darbam nozīmīgus,
apjomīgus, pētniecībā vai radošās pieejās balstītus un ilgtspējīgus projektus ar skolotāju
un skolēnu iesaistīšanu (t.sk. iesaisti starptautiskos projektos vai sadarbību ar ārvalstu
izglītības iestādēm, starptautiskām organizācijām), kurus ir lietderīgi attīstīt.
5.5. Stipendiātu izvērtēšanas komisija ir tiesīga precizēt vai papildināt 5.4.punktā uzskaitītos
kritērijus.
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6. Stipendiātu izvērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšana
6.1. Stipendiātu izvērtēšanas komisija vērtē iesniegtos stipendiātu pieteikumus skalā no 1 līdz
10, kur 1 ir viszemākais novērtējums, bet 10 - visaugstākais.
6.2. Stipendiātu izvērtēšanas komisija apkopo 6.1.punktā norādītos stipendiātu pieteikumu
vērtēšanas rezultātus, kuri tiek izdiskutēti klātienē stipendiātu izvērtēšanas komisijas sēdēs.
6.3. Stipendiātu izvērtēšanas komisijas sēdes norisi organizē un protokolēšanu nodrošina
stipendiātu izvērtēšanas komisija.
6.4. Stipendiātu izvērtēšanas komisijai līdz gala lēmuma pieņemšanai ir tiesības aicināt
stipendijas saņemšanai izvirzītos pretendentus intervijai klātienē.
6.5. Stipendiātu izvērtēšanas komisija ir balsstiesīga, ja tajā piedalās vismaz 6 (seši) komisijas
locekļi.
6.6. Stipendiātu izvērtēšanas komisija apstiprina lēmumu par izvēlēto stipendiātu ar vienkāršu
balsu vairākumu.
6.7. Gadījumos, kad stipendiāta pieteikumu novērtējums ir vienāds diviem vai vairākiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem, stipendiātu izvērtēšanas komisija izvēlas stipendiātu, balsojot.
Izšķirošā balss ir stipendiātu izvērtēšanas komisija priekšsēdētājam.
6.8. Stipendiātu pieteikumu izvērtēšanai stipendiātu izvērtēšanas komisija drīkst piesaistīt
ekspertus, kuri sniedz savu vērtējumu. Šim vērtējumam ir tikai rekomendējošs raksturs, un par
gala stipendiātu lemj stipendiātu izvērtēšanas komisija.
6.9. Stipendiāts tiek apstiprināts ar stipendiātu izvērtēšanas komisijas lēmumu.
6.10. Pamatojoties uz stipendiātu izvērtēšanas komisijas sēdes lēmumu, Biedrība piecu darba
dienu laikā izdod rīkojumu par izvēlēto stipendiātu.

7. Izvēlētā stipendiāta paziņošana
7.1. Izvēlētais stipendiāts tiek paziņots Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā.

8. Stipendijas laikposms, apmērs un izmaksas kārtība
8.1. Stipendija pedagoģiskajam darbiniekam tiek piešķirta uz tekošo mācību gadu. Noslēdzoties
mācību gadam, stipendiāts sagatavo un iesniedz Biedrības valdei brīvā formātā sagatavotu
pārskatu par to, kā piešķirtā stipendija ir ļāvusi turpināt iesāktās iniciatīvas saistībā ar pētniecībā
vai radošās pieejās balstītu mācību metožu pielietojumu. Pedagoģiskā darbinieka pārskats par
piešķirtās stipendijas izlietojumu tiek pieņemts zināšanai ar Biedrības valdes lēmumu.
8.2. Stipendija, atbilstoši stipendiātu izvērtēšanas komisijas lēmumam, tiek izmaksāta vienā
maksājumā, ieskaitot to stipendiāta norādītajā bankas kontā.
8.3. Stipendijas iemaksa stipendiāta kontā tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc
stipendijas saņēmēja apstiprināšanas un 7.1. punktā norādītās stipendiāta paziņošanas.
8.4. Stipendijas apmērs ir līdz EUR 1’000 (viens tūkstotis euro). Precīzs stipendijas apmērs tiek
noteikts, pamatojoties uz Biedrības bankas kontā pieejamajiem finanšu līdzekļiem, izsludinot
stipendiātu pieteikšanu (vai – noslēdzoties 4.3.punktā norādītajam stipendiātu pieteikumu
iesniegšanas termiņam).
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9. Stipendijas finansēšanas avoti
9.1. Stipendija tiek finansēta no privātu un juridisku personu ziedojumiem Biedrībai.
10. Stipendijas konkursa rezultātu pārskatīšana
10.1. Stipendiātu izvērtēšanas komisijai ir tiesības pārskatīt stipendijas konkursa rezultātus un
apturēt stipendijas piešķiršanu gadījumā, ja kļūst zināmi fakti, kas apstiprina stipendiāta
pieteikumā norādītā vai stipendiātu izvērtēšanas komisijai apgalvoto faktu nepatiesumu.

11. Apelāciju iesniegšana un izskatīšana
11.1. Ja konkursa ietvaros izvirzītais pretendents uzskata, ka stipendiātu izvērtēšanas komisija
ir rīkojusies pretēji šī nolikuma prasībām, tad ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
stipendijas konkursa rezultātu paziņošanas izvirzītais pretendents uz stipendiju iesniedz
motivētu iesniegumu Biedrības valdes priekšsēdētājam.
11.2. Ja 10.1. punktā norādīto iesniegumu Biedrības valdes priekšsēdētājs atzīst par būtisku un
pamatotu, tad atkārtoti tiek sasaukta stipendiātu izvērtēšanas komisija, kura atkārtoti lemj par
stipendijas konkursa uzvarētāju.
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