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Apstiprināts
Ar Smiltenes tehnikuma direktora
A.Miezīša 16.02.2016 rīkojumu Nr.7-s
Ar izmaiņām, kas apstiprinātas ar
Smiltenes tehnikuma direktora A.Miezīša
24.11.2016. rīkojumu Nr. 31-s

Profesionālās izglītības kompetences centra Smiltenes Tehnikuma
stipendiju piešķiršanas kārtība
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Stipendijas izmaksu Smiltenes tehnikuma izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Latvijas
Republikas Izglītības likums un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740
„Noteikumi par stipendijām”, Smiltenes tehnikuma Nolikums un šī stipendiju piešķiršanas
kārtība (turpmāk tekstā Kārtība).
1.2. Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša stipendijas
lieluma noteikšanas kritērijus.
1.3. Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas paredzēts valsts finansētās vietās
akreditētās arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības
programmās uzņemto izglītojamo stipendijām.
2. Stipendiju komisijas sastāvs un pilnvaras
2.1. Katra mācību gada sākumā ar direktora rīkojumu tiek izveidota Smiltenes tehnikuma
stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:
2.1.1. direktora vietniece izglītības jomā – komisijas priekšsēdētāja;
2.1.2. direktora vietniece audzināšanas jomā – komisijas priekšsēdētāja vietniece;
2.1.3. lietvede izglītībā;
2.1.4. divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
2.1.5. divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji.
2.2. Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā katra mācību gada sākumā ar direktora rīkojumu tiek
izveidota stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Struktūrvienības komisija) šādā sastāvā:
2.2.1. Struktūrvienības vadītāja vietniece – komisijas priekšsēdētāja;
2.2.2. lietvede – komisijas priekšsēdētāja vietniece;
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2.2.3. divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
2.2.4. divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji;
2.3. Lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgajā
kalendārajā mēnesī raksta protokolā, ko iesniedz Smiltenes tehnikuma direktoram galīgā
lēmuma pieņemšanai.
2.4. Direktors izdod rīkojumu par stipendiju izmaksu.
3. Stipendiju fonda veidošana, stipendiju sadale un izmaksa
3.1. Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, ir tiesīgs no stipendiju fonda
saņemt ikmēneša stipendiju.
3.2. Smiltenes tehnikuma izglītojamo stipendiju fondu kalendārajam gadam veido Izglītības un
zinātnes ministrijas piešķirtie naudas līdzekļi stipendijām. Vienreizējām stipendijām paredz ne
vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda.
3.3. Smiltenes tehnikuma stipendiju piešķiršanas komisija lēmumu par katram izglītojamajam
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, ievērojot šādus pamatnoteikumus un pievienoto pielikumu:
3.3.1. semestra pirmajā mēnesī (septembrī un janvārī) izglītojamie saņem stipendiju, ko
nosaka, ņemot vērā iepriekšējā semestrī uzrādītos mācību sasniegumus;
3.3.2. vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā mācību gada
nobeigumā uzrādītos mācību sasniegumus;
3.3.3. mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju pēc uzrādītajiem
mācību sasniegumiem semestrī vai pēdējā mēneša atestācijā, ja nav noslēdzies
semestris;
3.3.4. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju,
pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.3.5. ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju
nepiešķir;
3.3.6. ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ mēnesī nav apmeklējis skolu
vismaz 50% no kopējā mācību stundu skaita, stipendija tiek piešķirta pēc iepriekšējā
mēneša sekmju rezultātiem. Grupas audzinātājs iesniedz stipendiju komisijai
iesniegumu.
3.4. Minimālā ikmēneša stipendija izglītojamajam ir 10,00 euro.
3.5. Komisija piešķir izglītojamajam paaugstinātu stipendiju šādos gadījumos:
3.5.1. mācības no jauna uzsākušie izglītojamie pirmajā mēnesī saņem stipendiju, kas nav
mazāka par 40 euro;
3.5.2. izglītojamais ir sekmīgs un līdz pilngadības sasniegšanai bijis nodots audzināšanā
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
3.5.3. pamatojoties uz ikmēneša atestācijas rezultātiem un mācību nodarbību apmeklējumu,
3.5.3.1.
ja audzēknim nav vairāk kā 3 neattaisnotu nodarbību kavējumu mēnesī un
vērtējums visos mācību priekšmetos un praksē ir 4 (četras) balles vai augstāks,
izņemot nav vērtējuma kādā mācību priekšmetā, ja audzēknis no tā ir atbrīvots
(skatīt pielikumu);
3.5.3.2.
ja audzēknim nav vairāk kā 3 neattaisnotu nodarbību kavējumu mēnesī un
vērtējums 1 mācību priekšmetā vai praksē ir zemāks par 4 (četrām) ballēm (skatīt
pielikumu);
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3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.5.3.3.
ja audzēknim ir vairāk kā 3 neattaisnotu nodarbību kavējumu mēnesī, bet
vērtējums visos mācību priekšmetos un praksē ir 4 (četras) balles vai augstāks
(skatīt pielikumu).
3.5.4. no stipendiju fonda var piešķirt vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz
attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav
paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas;
3.5.5. ja stipendiju fondā ir līdzekļi, pamatojoties uz audzinātāja vai cita pedagoģiskā
darbinieka iesniegumu:
3.5.5.1. par sabiedrisko aktivitāti mācību grupā un palīdzību saimnieciskajā darbībā;
3.5.5.2. par aktivitāti tehnikuma sabiedriskajā dzīvē;
3.5.5.3. par piedalīšanos projektos, olimpiādēs, profesionālajos konkursos,
kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās novadā, reģionā;
3.5.5.4. par piedalīšanos projektos, olimpiādēs, profesionālajos konkursos,
kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās valsts vai starptautiskā
mērogā.
Paaugstināto stipendiju samazina par:
3.6.1. par rājienu - uz laiku ne ilgāku par vienu mēnesi;
3.6.2. par neapmierinošu uzvedības vērtējumu uz laiku līdz direktora rīkojumam par
uzvedības paaugstināšanu;
3.6.3. par pienākumu neveikšanu skolā vai grupā, pamatojoties uz grupas audzinātāja
rakstisku iesniegumu- uz laiku ne ilgāku par vienu mēnesi.
Atskaitīšanas gadījumā izglītojamais saņem stipendiju atbilstoši šai Kārtībai:
3.7.1. atskaitot līdz mēneša 15.datumam audzēknis nesaņem stipendiju;
3.7.2. atskaitot līdz mēneša 20.datumam audzēknis saņem stipendiju 50% apjomā no viņam
pienākošās stipendijas saskaņā ar 3.4. un 3.5 punktu;
3.7.3. Atskaitot pēc mēneša 20.datuma audzēknis saņem stipendiju pilnā apjomā no viņam
pienākošās stipendijas saskaņā ar 3.4. un 3.5 punktu.
Vienreizēja vai paaugstināta ikmēneša stipendija nevar pārsniegt 150 euro.
Stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes
kontā katru mēnesi līdz 28.datumam.
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Pielikums
Profesionālās izglītības kompetences centra Smiltenes Tehnikuma
stipendiju piešķiršanas kārtībai
Apstiprināta
Ar Smiltenes tehnikuma direktora
A.Miezīša 16.02.2016 rīkojumu Nr.7-s

1. Par vidējo vērtējumu pirmā un otrā līmeņa arodizglītības
programmās:
1.1. Nav vērtējuma vai nesekmīgs vērtējums mācību priekšmetos vai
praksē, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi
1.2. Vidējā atzīme 4,00-4,99
1.3. Vidējā atzīme 5 - 5,99
1.4. Vidējā atzīme 6 - 6,99
1.5. Vidējā atzīme 7-7,99
1.6. Vidējā atzīme 8-10

Stipendijas
(EUR)*
10,00 - 12,00

2. Par vidējo vērtējumu trešā līmeņa profesionālās vidējās
izglītības programmās:
2.1. Nav vērtējuma vai nesekmīgs vērtējums mācību priekšmetos vai
praksē
2.2. Vidējā atzīme 4,00-4,99
2.3. Vidējā atzīme 5 - 5,99
2.4. Vidējā atzīme 6 - 6,99
2.5. Vidējā atzīme 7-7,99
2.6. Vidējā atzīme 8-10

Stipendijas
(EUR)*
10,00 - 20,00

3. Paaugstināta stipendija par sabiedrisko aktivitāti:

apjoms

12,00 - 20,00
20,00 - 30,00
30,00 - 50,00
50,00 - 70,00
70,00 - 150,00
apjoms

20,00 - 40,00
40,00 - 60,00
60,00 -90,00
90,00 - 120,00
120,00 - 150,00

Stipendijas
(EUR)*
3.1. par aktivitāti kursā un palīdzību saimnieciskajā darbībā;
līdz 10 euro
3.2. par sabiedrisko aktivitāti tehnikumā;
līdz 15 euro
3.3. par piedalīšanos projektos, olimpiādēs, profesionālajos līdz 20 euro
konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās
novadā, reģionā;
3.4. piedalīšanos projektos, olimpiādēs, profesionālajos konkursos, līdz 30 euro
kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās valstī,
starptautiskā mērogā;

apjoms

* Noteiktais stipendiju apjoms var mainīties un tikt precizēts atkarībā no IZM piešķirtajiem
naudas līdzekļiem stipendiju fondam un mācību rezultātiem.
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