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STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

Mērķis 

Šīs kārtības mērķis ir noteikt stipendijas piešķiršanas nosacījumus, kritērijus un stipendijas 

izmaksas kārtību izglītojamiem, kuri klātienē apgūst arodizglītības un profesionālās vidējās 

izglītības programmas (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads) 

(turpmāk – izglītojamais) SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – BDV). 

Stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt izglītojamo motivāciju paaugstināt mācību 

rezultātus, aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt 

izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un izglītības pieejamību.  

Saistošie normatīvie akti 

Izglītības likums 

24.08.2004. MK noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” (turpmāk – Noteikumi). 

 

I. Stipendiju komisijas sastāvs un pilnvaras 

 

1. Katra mācību gada sākumā direktors ar rīkojumu nosaka izglītības iestādes stipendiju 

piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā: 

1.1. Profesionālās izglītības iestādes vadītāja vietnieks – komisijas priekšsēdētājs; 

1.2. Izglītības metodiķis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

1.3. ne mazāk kā divi pedagoģiskā personāla pārstāvji; 

1.4. ne mazāk kā divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji (bez balsstiesībām); 

1.5. Mācību lietvedis – komisijas sekretārs (bez balsstiesībām). 

2. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo komisijas locekļu. 

3. Stipendiju komisijas sēdēs var piedalīties grupu audzinātāji, izglītojamo pārstāvji bez 

balsošanas tiesībām. 

4. Komisijas sēdes komisijas priekšsēdētājs sasauc un lēmumu par stipendiju piešķiršanu 

pieņem līdz nākamā mēneša 10.datumam vai pirmajā darba dienā pēc 10.datuma. 

5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. 

6. Mācību lietvedis līdz komisijas sēdei, sagatavo informāciju par: 

6.1. vidējo vērtējumu atestācijā; 

6.2. nepietiekamo vērtējumu skaitu atestācijā; 

6.3. neattaisnoti kavētu mācību nodarbību skaitu; 

6.4. iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem; 

6.5. dalību sabiedriskajās aktivitātēs. 
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Iepriekš minēto informāciju sagatavo atsevišķi katrai mācību grupai aizpildot „Stipendiju 

aprēķināšanas veidlapu” (Forma – IZ-09). 

7. Komisija strīdīgos jautājumus un iesniegumu izskatīšanu, kas saistīti ar stipendijām, bet 

nav atrunāti šajā nolikumā, izšķir balsojot.  

8. Pamatojoties uz protokolā rekomendējamo stipendijas lielumu, katram izglītojamam 

attiecīgajā kalendārajā mēnesī Skolas direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu 

un izmaksu. 

 

II. Stipendiju fonda veidošana 

 

9. BDV izglītojamo stipendiju fondu kalendārajam gadam veido Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi. 

10. Izglītojamiem izmaksājamo ikmēneša stipendiju lielumu nosaka, ņemot vērā stipendiju 

fonda līdzekļus. 

11. Izglītojamam no izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt minimālo ikmēneša 

stipendiju, paaugstinātu stipendiju un vienreizēju stipendiju.  

12. Stipendiju fondu sadala, paredzot no stipendiju fonda ne vairāk kā piecus procentus 

vienreizēju stipendiju piešķiršanai un atlikušo daļu minimālās un paaugstinātās stipendijas 

piešķiršanai atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un kritērijiem. 

 

III. Stipendiju piešķiršanas nosacījumi un kritēriji 

 

13. Minimālo ikmēneša stipendiju noteikumu 22.punktā minētajā apmērā, proti, 15 euro 

apmērā, izglītojamais saņem šādos gadījumos: 

13.1. uzsākot vai atsākot mācības profesionālās izglītības iestādē, līdz brīdim, kad 

profesionālās izglītības iestāde izglītojamam nosaka citu ikmēneša stipendijas apmēru; 

13.2. ja 2., 3., vai 4. kursa izglītojamais (mācības uzsācis līdz 2020. gada 31. augustam) ne 

vairāk kā vienā mācību priekšmetā, modulī vai praksē mēneša vidējā, semestra vai 

galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), vai 

vērtējumu “neieskaitīts” vai apzīmējumu “nav vērtējuma”; 

13.3. ja 1. kursa izglītojamam (mācības uzsācis no 2020. gada 1. septembra) ne vairāk kā 

vienā, mēneša vidējā, semestra vai galīgajā sekmju vērtējumā vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmeta kursā (jebkurā pamatkursā, padziļinātajā, specializētajā 

kursā) ir zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji) vai profesionālo kompetenču modulī 

vai profesionālā mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī (Ministru 

kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumu Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” (turpmāk – MK 
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noteikumi Nr.332) 1.pielikuma 4. un 5.tabula), proti, jebkurā moduļa vai mācību 

priekšmetā mēneša vidējā vai semestra, vai galīgajā vērtējumā ir zemāks par 5 ballēm 

(viduvēji), 

13.4. ja izglītojamais nav neattaisnoti kavējis vairāk par astoņām stundām mēnesī; 

13.5. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī ir 

izteikts ne vairāk kā viens profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks 

brīdinājums vai rājiens. 

14. Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir: 

14.1.  ja 2., 3., vai 4. kursa izglītojamais vairāk kā vienā mācību priekšmetā, modulī vai 

praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku 

par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), vai vērtējumu "neieskaitīts", vai apzīmējumu "nav 

vērtējuma"; 

14.2. ja 1. kursa izglītojamam (mācības uzsācis no 2020. gada 1. septembra) vairāk kā 

vienā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā ir vērtējums zemāks par 4 

ballēm (gandrīz viduvēji) vai vairāk kā vienā profesionālo kompetenču 

modulī/profesionālā mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī ir 

vērtējums zemāks par 5 ballēm (viduvēji),  

14.3. ja izglītojamais neattaisnoti kavējis vairāk par astoņām stundām mēnesī; 

14.4. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī ir 

izteikts vairāk kā viens profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums 

vai rājiens. 

15. Paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, piešķir ievērojot šādus 

kritērijus: 

15.1. Sekmīgs 1. kursa izglītojamais (mācības uzsācis no 2020. gada 1. septembra), kuram 

mēneša vidējais, semestra vai galīgais sekmju vērtējums vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmeta kursā (jebkurā pamatkursā, padziļinātajā, specializētajā kursā) ir 

vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji) un profesionālo kompetenču modulī vai profesionālā 

mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī (MK noteikumi Nr.332), proti, 

jebkurā moduļa vai mācību priekšmetā mēneša vidējais vai semestra, vai galīgais  

vērtējums ir vismaz 5 balles (viduvēji),  

15.2. Sekmīgs 2., 3., 4. kursa izglītojamais (mācības uzsācis līdz 2020. gada 31. augustam), 

kuram jebkurā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās, vai kvalifikācijas 

praksē mēneša vidējais, semestra vai galīgais sekmju vērtējums ir vismaz 4 balles 

(gandrīz viduvēji). 

15.3. izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī nav 

izteikts profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens; 
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15.4. izglītojamais ir aktīvs profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā 

piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālajos konkursos, sporta sacensībās 

un citos pasākumos un ir izpildījis šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētos 

nosacījumus. 

16. Izglītojamajam piešķir paaugstinātu stipendiju atbilstoši noteikumu 23.punktā 

noteiktajam, ņemot vērā noteikumu 22.punktā noteikto minimālās ikmēneša stipendijas 

apmēru un stipendiju fondā pieejamos finanšu līdzekļus paaugstinātās stipendijas 

piešķiršanai, ievērojot šādus kritērijus: 

16.1. sekmīgo izglītojamo mēneša vidējais sekmju vērtējums ballēs  

Vidējais vērtējums Paaugstinātās stipendijas apmērs, euro 

4,0 līdz 4,9  no 16.00 līdz 20.00 (ieskaitot) 

5,0 līdz 5,9  no 21.00 līdz 30.00 (ieskaitot) 

6,0 līdz 6,9  no 31.00 līdz 50.00 (ieskaitot) 

7,0 līdz 7,9  no 51.00 līdz 60.00 (ieskaitot) 

 8,0 līdz 8,9  no 61.00 līdz 70.00 (ieskaitot) 

9,0 līdz 9,5  no 71.00 līdz 80.00 (ieskaitot) 

9,6 līdz 10,0  no 81.00 līdz 90.00 (ieskaitot) 

 

16.2. izglītojamo aktivitāte izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē 

 Aktivitāte 
Izglītojamo aktivitāte 

izglītības iestādē 

Izglītojamo aktivitāte 
izglītības iestādes 

pasākumos reģionā un 
Valstī 

Izglītojamo aktivitāte 
izglītības iestādes 

pasākumos ārpus valsts 
robežām 

Pasākumi Dalība konkursos, 
izglītības iestādes 

īstenotajos 
kultūrizglītības 

pasākumos, sporta 
sacensībās, citās 

sabiedriskās 
aktivitātēs (euro) 

Dalība mācību 
priekšmetu olimpiādēs, 

profesionālajos 
konkursos, izglītības 
iestādes īstenotajos 

kultūrizglītības 
pasākumos, sporta 
sacensībās (euro) 

Dalība mācību 
priekšmetu olimpiādēs, 

profesionālajos 
konkursos, 

kultūrizglītības 
pasākumos, sporta 
sacensībās (euro) 

Piedalīšanās  līdz 5.00 (ieskaitot) līdz 10.00 (ieskaitot) līdz 20.00 (ieskaitot) 

Atzinības raksts līdz 5.00 (ieskaitot) līdz 10.00 (ieskaitot) līdz 30.00 (ieskaitot) 

Iegūta 3.vieta līdz 6.00 (ieskaitot) līdz 20.00 (ieskaitot) līdz 50.00 (ieskaitot) 

Iegūta 2.vieta līdz 8.00 (ieskaitot) līdz 25.00 (ieskaitot) līdz 75.00 (ieskaitot) 

Iegūta 1.vieta līdz 10.00 (ieskaitot) līdz 30.00 (ieskaitot) līdz 100.00 (ieskaitot) 
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17. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi paaugstinātu ikmēneša 

stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, sākot no pirmā mācību mēneša. 

18. Kopējais paaugstinātās stipendijas apmērs, kas izveidojas, piemērojot šīs kārtības 16.1. un 

16.2. apakšpunktā noteiktos kritērijus, nepārsniedz noteikumu 23.punktā minēto apmēru, 

proti, 150 euro. 

19. Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko izglītojamajam nosaka saskaņā ar šīs kārtības 

16.punktu, viena mācību gada dažādos mēnešos var būt atšķirīgs, ņemot vērā izglītojamo 

skaitu, kuri pretendē uz paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī. 

20. Pirmā kursa izglītojamie, vēlāk ieskaitītie izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie, 

paaugstinātu stipendiju atbilstoši šī nolikuma 16.punktā noteiktajiem kritērijiem var 

saņemt, sākot no otrā mācību mēneša. 

21. Šīs kārtības 16.1.apakšpunktā minētos sekmju rezultātus aprēķina, ņemot vērā vispārējās 

vidējās izglītības mācību priekšmetu kursā un mācību priekšmetos, modulī, praksē vai 

kvalifikācijas praksē iepriekšējā mēnesī, semestrī vai galīgajā (moduļa vai mācību 

priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumā uzrādītos 

mācību sasniegumus – mēneša vidējo, semestra vai galīgo (moduļa vai mācību priekšmeta 

ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) sekmju vērtējumu atbilstoši sekmju 

pārskatiem. 

22. Ja izglītojamais ir atbrīvots no sporta nodarbībām un ir iesniedzis attaisnojošu dokumentu 

(ārsta izziņu), atbrīvojums sportā neietekmē izglītojamo mēneša vidējo vērtējumu. 

23. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ mēnesī nav apmeklējis izglītības 

iestādi vismaz piecdesmit procentu apmērā no kopējā mācību stundu skaita mēnesī, 

stipendiju piešķir pēc iepriekšējā mēneša sekmju rezultātiem. 

24. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši pēdējā teorijas apguves 

mēneša vai semestra mācību sasniegumiem – vidējam sekmju vērtējumam atbilstoši 

sekmju pārskatiem. 

25. Vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka atbilstoši mācību gada otrajā 

semestrī uzrādītajiem mācību sasniegumiem – otrā semestra vidējam sekmju vērtējumam 

atbilstoši sekmju pārskatiem. 

26. Vienu reizi mācību semestra laikā izglītojamajam var piešķirt vienreizēju stipendiju. 

Vienreizēju stipendiju piešķir, ievērojot noteikumu 24., 25. un 28.punktā noteikto. 

27. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz Skolas direktora rīkojumam par 

stipendiju piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā. 

28. Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši 

iepriekšējā mācību gada otrā semestra un, ja mācību priekšmets, modulis vai prakse ir 

noslēgusies, galīgā vērtējuma vidējiem mācību rezultātiem. 
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29. Pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, 

pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu 

reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un iesniegta Lietvedim. 

30. BDV stipendijai paredzēto summu ieskaita izglītojamā kontā vienu reizi mēnesī visa 

mācību gada garumā:  

- uzsākot mācības 1.kursā - oktobrī  

- turpmāk, katru mēnesi, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam. 

31. Stipendiju nepiešķir, ja izglītojamais ir akadēmiskajā atvaļinājumā.  


