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APSTIPRINĀTS 

Jelgavas novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmums 

(protokols Nr.2, 19.§) 

 

Stipendiju piešķiršanas nolikums 
 

Izdots saskaņā ar MK 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 

 „Noteikumi par stipendijām” 27.punktu    

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka paaugstinātas stipendijas piešķiršanas apmēru un kritērijus atbilstoši 

mācību rezultātiem un aktivitātei izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē 

izglītojamajiem, kuri klātienē apgūst arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības 

programmas. 

2. Paaugstinātas stipendijas izmaksas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru 

kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 

(turpmāk – noteikumi) un šis nolikums. 

3. Stipendiju piešķiršanas  nolikums nosaka stipendiju fonda sadales un izlietošanas 

principus. 

4. Stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar Zaļenieku komerciālās un amatniecības 

vidusskolas (turpmāk - Skolas) direktora rīkojumu katru mēnesi, izvērtējot izglītojamā 

iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās 

izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu skolas tēla 

veidošanā un attīstībā. 

 

II. Paaugstinātās stipendijas piešķiršanas kritēriji un apmērs 

5. 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: 

5.1. sekmīga I kursa izglītojamā, kas uzsācis mācības no 2020.gada 1.septembra, 

mēneša vidējais 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 (Ministru kabineta 2020.gada 

2.jūnija noteikumu Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības 

standartu un valsts arodizglītības standartu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.332) 

1.pielikuma 4. un 5.tabula), proti, jebkurā moduļa vai mācību priekšmetā mēneša 

vidējais (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem 

vērtējumiem) vērtējums ir vismaz 5 balles (viduvēji),  

mailto:zaleniekukav@jelgavasnovads.lv


5.2. sekmīga II, III un IV kursa izglītojamā, kas uzsācis mācības līdz 2020.gada 

31.augustam, jebkurā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās, vai 

kvalifikācijas praksē mēneša vidējais (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem 

vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) sekmju vērtējums ir vismaz 4 balles 

(gandrīz viduvēji). 

 

 III. Stipendiju fonda izveide, sadale un izmaksas 

6. Stipendiju fondu veido pašvaldības finansējums. 

7. Izglītojamā minimālā stipendija ir 15 EUR, ko piešķir skolas izglītojamajiem, kuri 

mācās arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās, šādos gadījumos: 

7.1. uzsākot vai atsākot mācības skolā līdz brīdim, kad skola izglītojamajam nosaka 

citu ikmēneša stipendijas apmēru; 

7.2. ja izglītojamais ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā, modulī vai praksē 

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

"gandrīz viduvēji", vai vērtējumu "neieskaitīts", vai apzīmējumu "nav vērtējuma"; 

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

7.4. ja izglītojamajam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā 

mēnesī ir izteikts ne vairāk kā viens profesionālās izglītības iestādes vadītāja 

rakstisks brīdinājums vai rājiens. 

8. Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir, ja izglītojamā saņemto MK noteikumu Nr. 

740  Noteikumi par stipendijām 22.2. apakšpunktā minēto vērtējumu un apzīmējumu 

skaits, neattaisnoti kavēto mācību stundu skaits vai izglītojamajam izteikto 

profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisko brīdinājumu vai rājienu skaits ir 

lielāks par šo noteikumu 7.2., 7.3. vai 7.4. apakšpunktā minēto skaitu.  

9. Ikmēneša stipendijas apmēru izglītojamajam nosaka katru mēnesi atbilstoši iepriekšējā 

mēnesī uzrādītajiem mācību rezultātiem un aktivitātei profesionālās izglītības iestādes 

sabiedriskajā dzīvē. 

10. Paaugstināto ikmēneša stipendiju pirmā kursa izglītojamie, vēlāk ieskaitītie 

izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie var saņemt, sākot no otrā mācību 

mēneša 

11. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi paaugstinātu 

ikmēneša stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, sākot no pirmā mācību 

mēneša.  

12. Lai segtu profesionālās izglītības iegūšanai nepieciešamos izdevumus, par kuriem 

saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likumu nav paredzēts pabalsts, 

profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda izglītojamajam reizi semestrī var 

piešķirt vienreizēju stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja saņemts pilngadīga 

izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums, kurā norādīts 

pamatojums nepieciešamo papildu izdevumu segšanai, un, ja attiecināms, pievienoti 

pamatojumu apliecinoši dokumenti (trūcīgas ģimenes (personas) vai bāreņa statusu 

apliecinošs dokuments, izziņa par saņemtās sociālās palīdzības apmēru vai citi 

dokumenti). 

13. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ profesionālās izglītības 

iestādē vai praksē nav apmeklējis vairāk par 50 % mācību stundu mēnesī, stipendiju 

piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša mācību rezultātiem. 

14. Prakses laikā izglītojamajam stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves 

mēneša vai semestra vidējiem mācību rezultātiem. Pirmajā mēnesī pēc mācību 

prakses, piešķirot stipendiju, vērtē pēdējo teorētisko mācību un prakses rezultātus. 

15. Vasaras brīvlaikā izglītojamajam stipendiju piešķir atbilstoši mācību gada otrā 

semestra vidējiem mācību rezultātiem.  



16. Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī (septembrī) izglītojamajam stipendiju 

piešķir atbilstoši iepriekšējā mācību gada otrā semestra un, ja mācību priekšmets, 

modulis vai prakse ir noslēgusies, galīgā vērtējuma vidējiem mācību rezultātiem. 

17. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir 

līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:  

17.1. personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kā 

arī izglītojamajam, kuram vai kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

17.2. izglītojamajam no ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni. 

18. Piešķirot paaugstinātu stipendiju, ņem vērā iepriekšējā mācību mēneša rezultātus un 

izglītojamo aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē: 

Vidējais 

vērtējums   

 

 

Minimālā 

stipendija 

(EUR) 

 

Paaugstinātā 

stipendija 

(EUR) 

 

Kopā 

(EUR) 

9,00 – 10,00 15,00 līdz 135,00 150,00 

7,00 - 8,99 15,00 līdz 70,00 85,00 

6,00 - 6,99 15,00 līdz 45,00 60,00 

5,01 – 5,99 15,00 līdz 35,00 50,00 

1 – 5,00 15,00 - 15,00 

Ja stipendiju budžets ir nepietiekams, stipendiju piešķiršanas komisija ir tiesīga 

aprēķināt proporcionāli mazākas summas atbilstoši vidējiem vērtējumiem. 

19. Vienreizējā un paaugstinātā stipendija skolas izglītojamajiem nepārsniedz 150 EUR 

mēnesī. 

20. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, 

pamatojoties uz darbnespējas lapu. 

21. Ja skolas izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam 

stipendiju nepiešķir. 

22. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz direktora rīkojuma par 

stipendiju piešķiršanu izdošanai, viņam stipendiju konkrētā mēnesī neizmaksā. 

23. Profesionālās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas 

saņēmēja norēķinu kontā: mācību gada pirmajā mēnesī un turpmāk reizi mēnesī; reizi 

mēnesī prakses laikā; ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma. 

 

IV. Stipendiju piešķiršanas komisija 

24. Direktors ar rīkojumu nosaka izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas  komisijas 

sastāvu (trīs pedagogi (t.sk. direktora vietnieks), divi izglītojamo pašpārvaldes 

pārstāvji (novērotāji)), sekretārs. 

 

V.  Noslēguma jautājumi 

25. Atzīt par spēku zaudējušu  Jelgavas novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu 

(protokols Nr.13, 33.⸹) par Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 

stipendiju piešķiršanas kārtību. 

 

       Direktore         Lilita Leoho 

 
    
Sastādīja-direktora vietniece izglītības jomā 

       V.Barkovska 


