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STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
Mērķis
Dokumenta mērķis ir noteikt vienotu stipendiju aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību SIA
„Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – BDV).
Saistošie normatīvie akti
24.08.2004. MK noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” un attiecīgie šo noteikumu
grozījumi.
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.

Stipendijas izmaksas BDV izglītojamiem tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības
likums un Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 „Noteikumi par
stipendijām”, BDV Nolikums un šī Stipendiju piešķiršanas kārtība (turpmāk – Kārtība).
Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša
stipendijas izmaksas lielumu izglītojamam.
Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas paredzēts valsts finansētās
akreditētās arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās uzņemto
izglītojamo stipendijām.
II. Stipendiju komisijas sastāvs un pilnvaras

4.

5.

6.
7.

Katra mācību gada sākumā direktors izveido profesionālās izglītības iestādes stipendiju
piešķiršanas komisiju (turpmāk- komisija), iekļaujot tajā administrācijas, pedagoģiskā
personāla un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus, ne vairāk kā piecu cilvēku sastāvā.
Komisija ir lemttiesīga ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā.
Skolas direktors nosaka komisijas priekšsēdētaju un priekšsēdētāja vietnieku. Stipendiju
komisijas sēdēs var piedalīties grupu audzinātāji, izglītojamo pārstāvji bez balsošanas
tiesībām.
Komisijas sēdes organizē un lēmumu pieņem līdz nākošā mēneša 12.datumam vai
pirmajā darba dienā pēc 12.datuma.
Mācību procesa organizators līdz komisijas sēdei, sagatavo informāciju par:
7.1. vidējo vērtējumu atestācijā;
7.2. nepietiekamo vērtējumu skaitu atestācijā;
7.3. neattaisnoti kavētu mācību nodarbību skaitu;
7.4. 100% apmeklējumu;
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7.5. iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem;
7.6. dalību sabiedriskajās aktivitātēs;
7.7. sabiedriski lietderīgo darbu.
Iepriekš minēto informāciju sagatavo atsevišķi katrai mācību grupai aizpildot „Stipendiju
aprēķināšanas veidlapu” (Forma – IZ-09).
8. Komisija strīdīgos jautājumus un iesniegumu izskatīšanu, kas saistīti ar stipendijām, bet
nav atrunāti šajā nolikumā, izšķir balsojot.
9. Komisija lēmumu par katram izglītojamiem rekomendējamo stipendijas lielumu katrā
kalendārajā mēnesī pieņem, pamatojoties uz ikmēneša atestācijas rezultātiem, mācību
nodarbību apmeklējumu, sabiedriskajām aktivitātēm un Ministru kabineta 2004. gada 24.
augusta noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” noteiktajām prasībām, rakstot
protokolu, ko iesniedz Skolas direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.
10. Skolas direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu un izmaksu.
III. Stipendiju fonda veidošana
11. BDV izglītojamo stipendiju fondu kalendārajam gadam veido Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
12. Izglītojamiem izmaksājamo ikmēneša stipendiju lielumu nosaka, ņemot vērā stipendiju
fonda līdzekļus.
IV. Stipendiju sadale un izmaksa
13. Ņemot vērā izglītojamā sekmes un iegūtos vērtējumus, līdz mēneša pēdējai dienai veic
ATESTĀCIJU, izdarot ierakstu e-klases žurnālā. Ja tā ir brīvdiena, tad nākošajā darba dienā.
14. Izglītojamā mēneša vidējo vērtējumu atestācijās nosaka pēc rezultātiem mēneša pēdējā
dienā no ierakstiem e-klases žurnālā.
15. Minimālā (garantētā) ikmēneša stipendija izglītojamajam ir EUR 10.00.
16. Pamatstipendijas lielumu līdz EUR 30.00 mēnesī, nosaka Komisija, ņemot vērā stipendiju
fonda apmēru.
17. Stipendijas apmēru katram audzēknim izvērtēšanas periodā nosaka, vērtējot:
18.1. Sasniegto mācību darbā:
18.1.1. Papildus iespēja saņemt pie pamatstipendijas, ja vidējais vērtējums atestācijās
ir:
4.00- 4.99
5.00- 5.99
6.00- 6.99

līdz EUR 10.00
līdz EUR 20.00
līdz EUR 30.00
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7.00- 7.99
līdz EUR 40.00
8.00- 8.99
līdz EUR 50.00
9.00-10.00
līdz EUR 60.00
18.1.2. Pamatstipendiju var samazināt:
1) par EUR 10.00 par katru mācību priekšmetu, kurā ir nepietiekams vērtējums
ikmēneša atestācijā, ja trīs un vairāk mācību priekšmetos, samazina līdz minimālajai
stipendijai – EUR 10.00;
2) par EUR 10.00 par katru mācību priekšmetu, ja ir nepietiekams galīgais
vērtējums mācību priekšmetā, līdz vērtējuma uzlabošanai, sasniedzot sekmīgu
vērtējumu, ja trīs un vairāk mācību priekšmetos, samazina līdz minimālajai stipendijai
– EUR 10.00.
18.2. Mācību stundu un nodarbību apmeklējumu:
18.2.1. Papildus iespēja saņemt pie pamatstipendijas līdz EUR 10.00, ja ir 100% mācību
stundu apmeklējums;
18.2.2. Pamatstipendiju var samazināt EUR 2.00 par katru neattaisnoti kavētu mācību
nodarbību;
18.3. Dalību BDV sabiedriskajās aktivitātēs, ja stipendiju fondā ir līdzekļi:
18.3.1. par sabiedrisko aktivitāti mācību grupā līdz EUR 10.00,
18.3.2. par sabiedrisko aktivitāti skolā līdz EUR 10.00;
18.3.3. par piedalīšanos interešu izglītības pulciņos skolā vai izglītojamo pašpārvaldē
(apmeklējums 75% nodarbību un ieguldījums BDV attīstībā) līdz EUR 10.00;
18.3.4. par mērķtiecīgu gatavošanos un piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs,
profesiju konkursos līdz EUR 15.00;
18.3.5. par iegūtajām godalgotām vietām profesiju konkursos un vispārizglītojošo
priekšmetu olimpiādēs(papildus atlīdzībai par dalību) līdz EUR 30.00.
18.3.6. par mērķtiecīgu gatavošanos un piedalīšanos kultūrizglītības aktivitātēs un
sporta sacensībās līdz EUR 10.00;
18.3.7. par iegūtām godalgotām vietām kultūrizglītības aktivitātēs un sporta
sacensībās līdz EUR 20.00;
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18.3.8. par BDV vārda popularizēšanu karjeras pasākumos un izstādēs vienas
atestācijas periodā:
1) mācību laikā skolā līdz EUR 5.00 par pasākumu;
2) ārpus mācību laika un brīvdienās līdz EUR 15.00 par pasākumu;
18.3.9. par palīdzību BDV saimniecības sakopšanā (parkā, kolekciju lauciņos,
siltumnīcā, mācību korpusā, dienesta viesnīcā, sporta namā, pasākumu telpu
sagatavošanā un citur) līdz EUR 10;
Visas aktivitātes tiek fiksētas e-klases žurnālā sadaļā „Ārpusstundu aktivitātes”. Ierakstu veic
atbildīgais par konkrēto BDV sabiedrisko aktivitāti, norādot laiku, vietu, pasākumu, var
pievienot papildus pielikumus.
18.4. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu - pamatstipendiju var samazināt līdz
minimālajai stipendijai, ja tiek konstatēti noteikumu pārkāpumu gadījumi, katru
gadījumu Komisija izskata individuāli (pamatojoties uz ziņojumiem vai cita veida
rakstisku informāciju).
19. Vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā pēdējā
izvērtēšanas perioda rezultātus;
20. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju ņemot vērā pēdējā izvērtēšanas
perioda rezultātus;
21. Paaugstinātu stipendiju EUR 100.00 piešķir izglītojamajam, ja persona:
20.1. ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
20.2. ir pilngadīgs sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis līdz 24
gadu vecumam.
22. Vienreizēju stipendiju piešķir īpašos gadījumos vienu reizi mācību gadā, ja izglītojamais
iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem individuālo
mācību piederumu iegādei vai citu ar mācībām saistītu izdevumu segšanai, par kuriem
nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas (pamatojoties uz
motivētu iesniegumu).
23. Vienreizējās un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz EUR 150.00.
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24. Pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo (garantēto)
ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
25. BDV stipendijai paredzēto summu ieskaita izglītojamā kontā vienu reizi mēnesī visa
mācību gada garumā; uzsākot mācības 1.kursā - oktobrī un turpmāk, katru mēnesi, bet
ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam.
27. Stipendiju nepiešķir, ja izglītojamais mācās kā eksternis vai ir akadēmiskajā atvaļinājumā.
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