
1 
 

 
 
 
 
 
 

   
  NOTEIKUMI 
         Ilūkstē 

             
 
2015.gada 26.martā                       Nr. 3 /2015 

(prot.6, 1.&) 
 
  

BEBRENES VISPĀRIZGL ĪTOJOŠĀS UN PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS 

PROFESIONĀLĀS IZGL ĪTĪBAS NODAĻAS IZGL ĪTOJAMO 

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 

24.08.2004. noteikumiem Nr. 740  

                                                                              „Noteikumi  par stipendijām” 

  

I. Vispār īgie jautājumi   

 

1. Stipendijas izmaksas Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā (turpmāk tekstā 

- Skola) profesionālās izglītības nodaļas izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Ministru kabineta  noteikumi un to grozījumi, un šī Kārtība.  

2. Kārtība nosaka Skolas stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša 

stipendijas izmaksas lielumu profesionālās izglītības nodaļas izglītojamajam (turpmāk tekstā – 

Izglītojamais).  

3. Skolas izglītojamo stipendiju fondu kalendārajam gadam veido paredzamo izglītojamo skaitu 

gadā reizinot ar 14.23 euro. Gada sākumā izveido stipendiju rezerves fondu (5 procentus no 

kopējās gada summas) vienreizēju stipendiju izmaksai Izglītojamajiem. 

4. Stipendiju piešķiršanas komisiju izveido ar Skolas direktora rīkojumu uz vienu mācību gadu. 

Komisijas darbā var tikt pieaicināti grupu audzinātāji, grupu vecākie.  
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5. Stipendiju piešķir Skolas direktors, izdodot rīkojumu par stipendiju izmaksu, pamatojoties uz 

stipendiju piešķiršanas komisijas protokolu, kurā ir komisijas ieteikums par rekomendējamās 

stipendijas lielumu katram Izglītojamajam attiecīgajā kalendārajā mēnesī. 

6. Stipendija sastāv no pamatstipendijas un paaugstinātās stipendijas. Pamatstipendija ir nemainīgā 

daļa –  

6.1. 11.00 euro mēnesī - Izglītojamajiem, kuru zināšanu sasniegumu vērtējumi ir augstāki par 4 

ballēm vai ieskaitīts; 

6.2. 10.00 euro mēnesī -   Izglītojamajiem, kuru zināšanu sasniegumu vērtējumi ir zemāki par 4 

ballēm vai neieskaitīts; 

6.3. pamatstipendiju neizmaksā Izglītojamajiem, kuri nav izpildījuši mācību plānu un vecums 

pārsniedz 24 gadus. 

7. Paaugstinātā stipendija ir mainīgā daļa, kuru izskata stipendiju komisija, vadoties pēc 

apstiprinātās stipendiju piešķiršanas Kārtības.  

8. Izglītojamie var saņemt paaugstināto stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās, 

pamatojoties uz ikmēneša atestācijas vai atestācijas korekcijas rezultātiem, mācību nodarbību 

apmeklējumu, kur Izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu vairāk par astoņām 

mācību stundām vienā mēnesī un sabiedriskajām aktivitātēm Skolā. 

9. Izglītojamie, kuru vecāki ir atteikušies no pamatstipendijas, saņem tikai stipendijas 

paaugstinājumu, izpildot 8.punkta nosacījumus.  

10. Ja stipendiju fondā ir nauda, var piešķirt vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz 

attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta 

kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas. 

11. Ja diviem vai vairākiem Izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir līdzvērtīgi 

sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:  

11.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī izglītojamam no trūcīgas 

ģimenes; 

11.2. izglītojamam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu. 

12. Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 71.14 euro. 

13. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, 

pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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14. Ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju 

nepiešķir. 

15. Mācības no jauna uzsākušie Izglītojamie septembrī saņem stipendiju 13.50 euro apmērā. 

16. Izglītojamie, kas turpina mācības Skolā, saņem stipendiju ņemot vērā septembrī uzrādītos 

mācību sasniegumus un sabiedriskās aktivitātes. 

17. Vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā iepriekšējā mācību gada 

nobeigumā uzrādītos mācību rezultātus. 

18. Kvalifik ācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju pēc pēdējā teorētiskā mācību 

rezultātu vērtējuma. 

19. Pašvaldība stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja kontā vai norēķinu kartes 

kontā: 

19.1. uzsākot mācību gadu un turpmāk – reizi mēnesī; 

19.2. reizi mēnesī kvalifikācijas prakses laikā; 

19.3. ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma. 

 

II.    Paaugstinātās stipendijas piešķiršanas kārt ība un apmēri 

20. Paaugstinātās stipendijas piešķiršana notiek reizi mēnesī, tajā ņem vērā Izglītojamā sekmes, 

uzvedību, mācību nodarbību apmeklējumu, piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā, 

sabiedriskajās un kultūrizglītības aktivitātēs, sportā, ja stipendiju fondā ir ieekonomēti l īdzekļi. 

21. Paaugstinātās stipendijas piešķiramie apmēri mēnesī: 

21.1. iepriekšējā mācību semestra rezultāti:  

21.1.1. ja vērtējuma vidējā balle ir augstāka par 7,0 līdz 7.00 euro,  

21.1.2. ja vērtējuma vidējā balle ir augstāka par 8,0 līdz 14.00 euro. 

21.2. par iepriekšējā mēneša atestāciju rezultātiem,  

21.2.1. ja vērtējuma vidējā balle ir 5,0 – 5,9 līdz 1.50 euro; 

21.2.2. ja vērtējuma vidējā balle ir 6,0 – 6,9 līdz 3.00 euro; 

21.2.3. ja vērtējuma vidējā balle ir 7,0 – 7,9 līdz 4.50 euro; 

21.2.4. ja vērtējuma vidējā balle ir 8,0 – 8,9 līdz 6.00 euro; 

21.2.5. ja vērtējuma vidējā balle ir 9,0 – 10,0 līdz 7.00 euro. 

21.3. sabiedriskās aktivitātes Skolā vai grupā līdz 7.00 euro, pamatojoties uz grupas 

audzinātāja, direktores vietnieku vai pulciņa vadītāja rakstisku iesniegumu. 
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21.4. par piedalīšanos olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs  vai 

sporta sacensībās reģionā līdz 7.00 euro, valstī – līdz 10.00 euro, pamatojoties uz 

attiecīgā mācību priekšmeta skolotāja iesniegumu; 

21.5. aktīvs darbs un palīdzība skolas reklamēšanā līdz 7.00 euro, pamatojoties uz direktores 

vietnieku iesniegumu, kurā norāda konkrēti veiktos darbus; 

22. Mēnesi pirms Skolas absolvēšanas sekmīgajiem Izglītojamajiem piešķir paaugstināto stipendiju 

7.00 euro apmērā. 

23. Paaugstināto stipendiju nepiešķir: 

23.1. ja iepriekšējā mācību semestra vērtējumi ir zemāki par 4 ballēm vai neieskaitīts; 

23.2. ja iepriekšējā mēneša atestācijā ir vērtējumi zemāki par 4 ballēm vai neieskaitīts; 

23.3. ja iepriekšējā mēnesī neattaisnotu mācību stundu kavējumu vairāk par 8 mācību stundām; 

23.4. ja saņemta rakstiska piezīme vai brīdinājums; 

23.5. par pienākumu neveikšanu Skolā vai grupā, pamatojoties uz  grupas audzinātāja rakstisku 

iesniegumu; 

23.6. par ar direktores rīkojumu izteiktu rājienu uz laiku līdz 6 mēnešiem. 

24. Stipendiju komisijas sēde par atestācijas vai semestra rezultātiem notiek katra mēneša 

20.datumā. 

25. Atskaiti, aizpildot noteikto veidlapu, sagatavo grupas audzinātājs un ar savu parakstu apliecina 

tā pareizību un kopā ar iesniegumiem iesniedz stipendiju komisijai. Ja pārskats netiek iesniegts 

līdz attiecīgā mēneša datumam pēc mācību darba atestācijas plāna, tad no stipendiju fonda 

izglītojamie saņem minimālo stipendiju 10.00 euro. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               Stefans Rāzna 


