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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Daugavpilī 

 

Stipendijas piešķiršanas reglaments 

 

2018. gada 1.februārī        Nr. 1-8/11 

 

    Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 14. panta 23. punktu 

Ministru kabineta noteikumiem: 

 Nr. 332 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības  

standartu un valsts arodizglītības standartu”  

Nr. 740 „ Noteikumi par stipendijām” 

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””  

Nolikuma 51. un 65.11.punktu 

 

Grozījumi ar: 

11.11.2020. lēmumu Nr. 1 

23.12.2020. lēmumu Nr. 2 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Stipendiju piešķiršanas reglaments ir Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” (turpmāk – Saules skola) 

iekšējs reglamentējošs dokuments, kas nosaka stipendiju piešķiršanas apmēru un kārtību. 

2. Stipendijas piešķiršanas reglamentu izstrādā Saules skolas direktors. Stipendijas 

piešķiršanas reglamenta projektu izskata Saules skolas pedagoģiskā padome un izdod 

Saules skolas direktors. 

3. Saules skolas direktors ar rīkojumu izveido stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvu 

katram mācību gadam. Komisijas sastāvā iekļauj izglītības iestādes administrācijas, 

pedagoģiskā personāla pārstāvjus, un novērotāja statusā bez balsstiesībām divus 

izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus.  

4. Stipendiju piešķiršanas komisiju vienu reizi mēnesī sasauc Saules skolas direktors, kurš 

vienlaicīgi ir Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs.  

5. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes protokolē, komisijas sēžu protokolistu nozīmē 

Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēžu 

protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolists. Stipendijas sēžu protokoli 

tiek glabāti atbilstoši Saules skolas Lietu nomenklatūrai. 

6. Stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. 

 

II Stipendijas piešķiršanas kritēriji un stipendijas apmērs. 
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7. Tiesības saņemt ikmēneša stipendiju ir izglītojamajam, kurš izglītības iestādē klātienē 

apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas 

ilgums ir vismaz viens gads).  

8. Stipendiju fonds tiek izveidots, paredzot katram izglītojamajam vidēji ne mazāk kā 20,00 

EUR mēnesī. 

9. Izglītojamam minimālo ikmēneša stipendija nosaka 15,00 EUR apmērā. To piešķir 

šādos gadījumos:  

   9.1 uzsākot vai atsākot mācības profesionālās izglītības iestādē, līdz brīdim, kad 

profesionālās izglītības iestāde izglītojamam nosaka citu ikmēneša stipendijas apmēru;  

   9.2 ja izglītojamais:  

a) kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā, 

modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā 

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

apzīmējumu “nav vērtējuma;  

b) kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra (1. kursā):  

ne vairāk kā vienā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā, 

padziļinātajā, specializētajā) mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis 

vērtējumu zemāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji) vai apzīmējumu „nav vērtējuma”,  

vai jebkurā profesionālo kompetenču moduļa vai profesionālā mācību priekšmeta mēneša 

vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā saņēmis vērtējumu zemāku par 5 ballēm (viduvēji) 

vai „nav vērtējuma”; 

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

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

izteikts ne vairāk kā viens profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai 

rājiens. 

9.
1
 Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir, ja izglītojamā saņemto šo noteikumu 

9.2. apakšpunktā minēto vērtējumu un apzīmējumu skaits, neattaisnoti kavēto mācību stundu 

skaits vai izglītojamam izteikto profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisko 

brīdinājumu vai rājienu skaits ir lielāks par šo noteikumu 9.2., 9.3. vai 9.4. apakšpunktā 

minēto skaitu. 

10. Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu ikmēneša minimālo 

stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā, sākot no pirmā mācību mēneša, ja persona ir 

pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis. 

11. Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt: 

  11.1. minimālo ikmēneša stipendiju; 

11.2. vienreizēju stipendiju, kas nepārsniedz 150,00 EUR, 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).  

Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra;  

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

līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:  

a) personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kā arī 

izglītojamam, 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;  

b) izglītojamam no ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni. 

11.3. paaugstinātu stipendiju - par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti 

izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. 

12. Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 

150,00 EUR mēnesī. 



 

 3 

13. Ja izglītojamais ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir. 

14. Izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša 

stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas iesniegta darbnespējas apliecināšanu 

reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

15. Paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācības var piešķirt, ņemot vērā 

mācību sasniegumu rezultātus un mācību stundu apmeklētību, ja izglītojamais ievēro 

šādus nosacījumus: 

 15.1. a) izglītojamais, kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, jebkurā vispārējās 

vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā, padziļinātajā, specializētajā) mēneša 

vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz 4 balles (gandrīz 

viduvēji), vai jebkurā profesionālo kompetenču moduļa vai profesionālā mācību priekšmeta, 

mūžizglītības kompetenču moduļu mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā saņēmis 

vērtējumu vismaz 5 balles (viduvēji) un viņam nav mēnesī izteikts profesionālās izglītības 

iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumu”; 

b) izglītojamais, kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, jebkurā mācību 

priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē mēneša vidējā, semestra 

vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumus vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji) vai 

“ieskaitīts” un viņam nav mēnesī izteikts profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks 

brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu; 

 

15.2. Izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu (attaisnoti ir kavējumi, 

ko apliecina darba nespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes 

izsniegts dokuments. Nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir tiesības iesniegt 1 

(vienu) attaisnojošu iesniegumu mēnesī, attaisnojot 1 (vienas) mācību dienas kavējumu); 

 

16. Paaugstinātas stipendijas apmēru aprēķina, minimālai stipendijai pieskaitot mainīgo 

stipendijas daļu, ko nosaka, ievērojot reglamenta 15. punktā minētos kritērijus. 

Atkarībā no pieejamā stipendiju fonda apmēra, paaugstinātās stipendijas apmērs katru 

mēnesi var mainīties.  

Iepriekšējā mēneša 

sekmju vidējais 

vērtējums 

Paaugstinātās stipendijas apmērs (minimālā 

stipendija + mainīgā stipendijas daļa ) 

9,00-10 105,00 – 140,00 EUR 

8,00-8,99 75,00 – 120,00 EUR 

6,00-7,99 55,00 – 100,00 EUR 

4,00-5,99 35,00 – 80,00 EUR 

 

17. Stipendijas piešķiršanas komisija stipendiju fonda ietvaros izglītojamam var piešķirt 

vienreizēju vai papildus stipendiju sekojošos gadījumos: 

17.1. izglītojamais ir iesniedzis 10. punktā minēto iesniegumu,  

17.2. papildus stipendiju izglītojamais saņem, ja atbilst 15.punktā minētajiem kritērijiem, 

17.3. izglītojamais ir piedalījies vai godalgots starptautiskajos, valsts, reģionālajos vai 

pašvaldību konkursos, skatēs vai izstādēs;  

17.4. izglītojamais piedalās izglītības iestādes sabiedriskās dzīves aktivitātēs; 

17.5. valsts svētkos, ja izglītojamais atbilst punktos 15.1. un 15.2. minētajiem kritērijiem. 

18. Par aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, noteikt sekojošu papildus stipendiju:  

18.1. piedalās skolas pasākumu organizēšanā EUR 5-20; 

18.2. pārstāv skolu pilsētas mērogā EUR 5-20; 

18.3. pārstāv skolu valsts mērogā EUR 20-50; 

18.4. pārstāv skolu Starptautiskā mērogā EUR 30-70; 

18.5. par īpašiem sasniegumiem un panākumiem skolas popularizēšanā EUR 20-100; 



 

 4 

18.6. ja skolu pārstāv komanda, tad vienojas stipendiju komisijas sēdē lemj par piešķiramo 

papildus stipendiju apmēru. 

 

III Stipendijas apmēra noteikšana un izmaksas kārtība 

 

19. Stipendijas piešķiršanas komisija piešķir stipendiju esošā stipendiju fonda ietvaros, katrā 

tekošajā mēnesī, ņemot vērā iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu un mācību 

stundu apmeklētību.  

20. Aprēķinot ikmēneša atestāciju vidējo vērtējumu, neņem vērā pielīdzināto mācību 

priekšmetu vērtējumus. 

21. Stipendijas piešķiršanas komisijai ir tiesības: 

21.1. noteikt izglītojamiem paaugstinātās stipendijas, atbilstoši reglamenta II nodaļā minētiem 

kritērijiem, nepārsniedzot pašvaldības budžeta tāmē noteikto finansējumu; 

21.2. pārskatīt ik mēnesi piešķirtās stipendijas apjomu, samazinot (ne mazāk par minimālo 

stipendiju 15,00 EUR apmērā) vai arī paaugstinot stipendiju (ne vairāk kā 150,00 EUR 

apmērā);  

21.3. uz skolotāja iesnieguma pamata, neizmaksāt izglītojamiem papildus stipendiju un 

samazināt līdz minimālajai ikmēneša stipendijai par regulāru un ilgstošu nesekmību 

mācību uzdevumu izpildē, par mācību uzdevumu nokārtošanas termiņu neievērošanu vai 

par Saules skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu. 

22. Vasaras brīvlaikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši mācību gada otrā semestra 

vidējiem mācību rezultātiem, izmaksā ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.  

23. IV kursa izglītojamiem, kuri pabeidz mācības izglītības iestādē, pēdējais stipendiju 

izmaksas mēnesis ir jūnijs. 

24. 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. 

25. Prakses laikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša 

vai semestra vidējiem mācību rezultātiem. 

26. Piešķirot stipendiju par eksāmenu sesijas laiku, ņem vērā pēdējā mēneša mācību 

rezultātu vērtējumu, eksāmenu rezultāti netiek ņemti vērā.  

27. 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. 

28. Sākot no oktobra, stipendiju aprēķina, atbilstoši reglamenta II daļā minētajiem 

kritērijiem.  

29. Stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu 

kartes kontā ik mēnesi līdz 18.datumam.  

30. I kursa izglītojamiem, kuri pretendē uz stipendijas saņemšanu, ir pienākums uzrakstīt 

iesniegumu par stipendijas piešķiršanu un atvērt norēķinu kontu un iesniegt konta 

numuru grāmatvedībā līdz 10.septembrim. Konta numura neiesniegšanas gadījumā, 

izglītojamam netiks savlaicīgi izmaksāta stipendija. 

31. 15. punktā minēto paaugstināto ikmēneša stipendiju pirmā kursa izglītojamie, vēlāk 

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

mācību mēneša; 

 

IV Papildus noteikumi  

 

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

stipendiju piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā. 

33. Pašvaldības piešķirtā finansējuma samazinājuma gadījumā izglītojamiem var tikt 

piešķirta tikai minimālā stipendija 15,00 EUR apmērā. 
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34. Reglaments ir maināms, papildināms vai atceļams atbilstoši izmaiņām normatīvajos 

dokumentos, izmaiņas saskaņojot ar pedagoģisko padomi. 

36. Reglaments stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī 

35. Atzīt par spēku zaudējušu izglītības iestādes 2018.gada 1.februāra iekšējos noteikumus 

Nr. 1-8/11 ‘’Stipendijas piešķiršanas reglaments’’ 11.11.2020.redakcijā 

 

Stipendijas piešķiršanas reglaments apspriests un pieņemts pedagoģiskās padomes sēdē 2020. 

gada 23.decembrī, protokols Nr.41. 

 

 

 

Direktore        I. Kokina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


