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Stipendiju piešķiršanas 

NOLIKUMS 

Rīga 

 

2016.gada 3.oktobrī Nr.1.4./91 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas otro punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums”(turpmāk – tehnikums) Stipendiju piešķiršanas nolikums (turpmāk – Nolikums) 

nosaka kārtību, kādā tehnikuma izglītojamajiem, kuri klātienē apgūst profesionālās izglītības 

programmas, tiek piešķirta ikmēneša stipendija. 

 

2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta 

noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” un citiem normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

II. Stipendiju komisijas pienākumi un tiesības 

 

3. Stipendiju komisijas (turpmāk – stipendiju komisija) locekļu sastāvu nosaka valdes 

locekle – direktore ar rīkojumu. 

 

4. Tehnikuma stipendiju komisijā tiek iekļauts Profesionālās vidējās izglītības un 

arodizglītības daļas vadītājs, valdes locekles – direktores vietniece audzināšanas darbā, 

struktūrvienību vadītāji, praktisko mācību daļas vadītājs, pedagoģiskā personāla un 

izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji.  

 

5. Tehnikuma stipendiju komisija izveido stipendiju fondu, nosaka piešķiramās 

stipendijas apjomu, ievērojot ārējos normatīvajos aktos un šajā Nolikumā noteikto kārtību. 

 

 

III. Stipendiju fonda veidošana, stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība 

 

6. Tehnikuma izglītojamo stipendiju fondu kalendārajam gadam izveido atbilstoši 

izglītojamo skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā un valsts budžeta finansējuma 

ietvaros. 
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7. Kalendārā gada sākumā izveido stipendiju rezerves fondu, paredzot to piecu procentu 

apmērā no stipendiju fonda, vienreizēju stipendiju izmaksai izglītojamajiem. 

 

8. Izglītojamiem izmaksājamās ikmēneša stipendijas periods ir viens kalendārais 

mēnesis. 

 

9. Izglītojamiem ir iespēja uzlabot nepietiekamus ikmēneša mācību sasniegumus 

mācību priekšmetos līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai. 

10. Izglītojamajiem izmaksājamo ikmēneša stipendiju mācību gada laikā veido 

minimālā stipendija un paaugstinātā stipendija: 

10.1. minimālā ikmēneša stipendija ir 10,00 (desmit) euro; 

10.2. paaugstināto stipendiju nosaka piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros 

atbilstoši izglītojamā vidējam ikmēneša sekmju vērtējumam ballēs un šī Nolikuma 18.punktā 

noteikto aktivitāšu rezultātiemTabulā “Paaugstinātās stipendijas apmērs (euro): 

 

   

Paaugstinātās stipendijas apmērs (euro) 

Ikmēneša sekmju vidējais 

vērtējums (ballēs) 

Paaugstinātās stipendijas apmērs, EUR 

No Līdz 

4,00 – 4,99 5,00 40,00 

5,00 – 6,99 10,00 120,00 

7,00 – 10,00 20,00 140,00 

 

10.3. Paugstināto stipendiju līdz 120,00 (viens simts divdesmit) euro un 140,00 

(viens simts četrdesmit) euro piešķir par labām un izcilām sekmēm un aktivitātēm tehnikuma 

sabiedriskajā dzīvē. 

 

11. Stipendiju protokolu noformēšana: 

11.1. grupu audzinātāji katra mēneša pēdējā darba dienā pārbauda grupas izglītojamo 

mācību rezultātus un apmeklējumu elektroniskajā mācību rezultātu uzskaites žurnālā Mykoob;  

11.2. grupu audzinātāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem un izglītojamo 

līdz nākamā mēneša otrās darba dienas pulksten 15.00 koordinē mācību rezultātu uzlabošanu 

un ierakstu precizēšanu elektroniskajā mācību rezultātu uzskaites žurnālā Mykoob;  

11.3. stipendiju komisija nākamā mēneša otrajā darba dienā pēc pulksten 15.00 

eksportē izglītojamo ikmēneša sekmju vidējo vērtējumu un kavējumu uzskaiti no elektroniskā 

mācību rezultātu uzskaites žurnālā Mykoob (ASUS atskaite) uz elektronisko stipendiju 

aprēķināšanas programmu izglītojamo ikmēneša stipendiju protokolu izveidošanai. 

 

12. Ikmēneša stipendijas izmaksa tiek veikta, pamatojoties uz tehnikuma valdes 

locekles – direktores rīkojumu, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.(piecpadsmitajam) 

datumam. 

 

13. Vasaras brīvlaikā sekmīgajiem izglītojamiem (ņemot vērā mācību gada nobeiguma 

uzrādītos mācību rezultātus) izmaksājamo stipendiju veido: 

13.1. minimālā ikmēneša stipendija 10,00 (desmit) euro; 

13.2. paaugstinātā stipendija piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros  

 



 
 

14. Par septembri sekmīgiem pirmā kursa izglītojamiem, kuriem nav neattaisnotu 

mācību kavējumu, piešķir stipendiju: 

14.1. minimālo ikmēneša stipendiju 10,00 (desmit) euro; 

14.2. paaugstinato stipendiju 5,00 (pieci) euro; 

14.3. izglītojamajiem, kuri ieskieskaitīti pēc 15. (piecpadsmitā) datuma, paaugstināto 

stipendiju nepiešķir. 

 

15. Pārnākot mācīties no citām izglītības iestādēm, pirmajā mācību mēnesī piešķir 

stipendiju: 

15.1. minimālo ikmēneša stipendiju 10,00 (desmit) euro; 

15.2. sekmīgiem izglītojamajiem paaugstināto stipendiju 5,00 (pieci) euro; 

15.3. izglītojamajiem, kuri ieskaitīti pēc iestāšanās mēneša 15.(piecpadsmitā) datuma, 

paaugstināto stipendiju nepiešķir. 

 

16. Izglītojamajiem, kuri pārtrauc mācības tehnikumā pēc mēneša 15.(piecpadsmitā) 

datuma, piešķir minimālo ikmēneša stipendiju 10,00 (desmit) euro. Izglītojamajiem, kuri 

pārtrauc mācības tehnikumā līdz mēneša 15.datumam, nepiešķir minimālo ikmēneša 

stipendiju. 

 

17. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamais saņem stipendiju atbilstoši vidējam 

aprēķinam ballēs no  prakses vērtējuma. 

 

18. Stipendiju komisija pieņem lēmumu par izglītojamam rekomendējamo ikmēneša 

paaugstinātās stipendijas apmēru, ja stipendiju fondā ir finanšu līdzekļi, pamatojoties uz 

grupas audzinātāja vai cita pedagoģiskā darbinieka iesniegumu par: 

18.1.  sabiedrisko aktivitāti mācību grupā vai tehnikumā; 

18.2.  piedalīšanos olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs 

vai sporta sacensībās; 

18.3.  iegūto godalgoto vietu reģionālajās, valsts mēroga un starptautiskajās olimpiādēs, 

profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās. 

 

19. Izglītojamais minimālo stipendiju 10,00 (desmit) euro saņem šādos gadījumos: 

19.1. ja kādā no mācību priekšmetiem izglītojamais ieguvis ikmēneša sekmju vidējo 

vērtējumu 1 – 3 balles;  

19.2. ja izglītojamais stipendijas periodā neattaisnoti kavējis mācību nodarbības; 

19.3. ja izglītojamais saņēmis rakstisku piezīmi, brīdinājumu vai rājienu; 

19.4. par tehnikuma iekšējās kārtības noteikumu vai dienesta viesnīcas iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumiem, pamatojoties uz pedagoģiskā darbinieka rakstisku iesniegumu.  

 

IV. Nobeiguma jautājumi 

 

20. Vienreizējo stipendiju piešķir īpašos gadījumos, pamatojoties uz izglītojamā vai 

grupas audzinātāja pamatotu rakstisku iesniegumu. 

 

21. Maznodrošināto, trūcīgo, daudzbērnu ģimeņu izglītojamo un bāreņu paaugstināto 

stipendiju piešķir, pamatojoties uz pašvaldības vai attiecīgo dienestu izsniegtu izziņu par 

atbilstošā statusa piešķiršanu. 

 

22. Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 

150,00 (viens simts piecdesmit) euro. 



 
 

 

23. Grūtniecības, dzemdību atvaļinājuma laikā un ilgstošas slimošanas (ilgāk par 1 

mēnesi) laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas 

izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

24. Ja tehnikuma izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, 

viņam stipendiju nepiešķir. 

 

25. Izglītojamo kavējumu attaisnošana notiek pamatojoties uz 2015.gada 2.februāra 

Valsts SIA  “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” “Kārtība, kādā tiek reģistrēti 

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītojamo kavējumi un notiek 

izglītojamo vecāku, pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par izglītojamo neattaisnotiem 

mācību stundu kavējumiem” Nr. 1.4/69. 

 

26. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 1.marta “Stipendijas piešķiršanas noteikumi” 

Nr.1.4/83. 

 

 

 

 

Valdes locekle – direktore  /paraksts/    Silva Ozoliņa 

          

 

 

 

 

  

 

  


