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APSTIPRINĀTS:   

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” 11.01.2021. stipendiju piešķiršanas 

komisijas sēdē, protokols Nr.2.22/1  

 

Skaidrojums stipendiju piešķiršanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
 

Apkopots pamatojoties uz MK 24.08.2004. noteikumi Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”, MK 

01.06.2020. noteikumi Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 

arodizglītības standartu”, IZM 22.12.2020. rīkojumu Nr.1-2e/20/435 “Par skaidrojoša materiāla “Vadlīnijas 

stipendiju piešķiršanai profesionālās izglītības programmu izglītojamiem” apstiprināšanu”  
 

Nr.

p.k. 

Skaidrojums  Normatīvais akts 

1. Izglītojamais var saņemt ikmēneša stipendiju: 

1.1. Minimālo vai paaugstināto stipendiju; 

1.2. Vienreizējo  stipendiju (materiālais pabalsts, saskaņā ar iesniegumu 

un iesniedzot pamatojuma dokumentus) 

MK not.nr.740 “Noteikumi 

par stipendijām”, 20.punkts 

2. Minimālās stipendijas apmērs – 15 euro MK not.nr.740, 22.punkts 

3. Minimālo  stipendiju piešķir: 

3.1. uzsākot vai atsākot mācības izglītības iestādē (t.i. -1.kursi septembra 

mēnesī, atjaunotie izglītojamie mācību uzsākšanas 1.mēnesī); 

3.2. ja izglītojamais ir nesekmīgs vai saņēmis vērtējumu “nv” ne vairāk kā 

vienā mācību priekšmetā (ieskaitot šī skaidrojuma 4.2.punktā noteikto); 

3.3. ja izglītojamam ir neattaisnoti mācību kavējumi līdz 8 stundām mēnesī 

3.4. ja izglītojamam ir ne vairāk kā viens iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpums, par ko izteikts iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai 

rājiens 

MK not.nr.740, 22.punkts 

 

MK not.nr.740, 22.1.punkts 

 

 

MK not.nr.740, 22.2.punkts 

 

MK not.nr.740, 22.3.punkts 

 

 

MK not.nr.740, 22.4.punkts 

4. 4.1. Minimālo stipendiju nepiešķir, ja izglītojamā kavējumu vai nesekmīgo 

priekšmetu vai pārkāpumu skaits ir lielāks, kā noteikts 3.2.,  3.3.,  

3.4.punktos, 

4.2. ja izglītojamam jebkurā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās 

mācībās vai praksē iepriekšējā mācību periodā gala vērtējums neatbilst šī 

skaidrojuma 6.punktam. 

MK not.nr.740, 221.punkts 

 

 

Attiecas uz tiem, kuri nav 

nokārtojuši iepriekšējo 

periodu parādus! 

 

5. Paaugstināto stipendiju piešķir sekmīgajiem izglītojamiem: 

5.1. par mācību rezultātiem; 

5.2. aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē (piedalās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, profesionālajos konkursos, sporta sacensībās un 

citos pasākumos izglītības iestādē, valstī un ārpus valsts robežām) 

5.3. ja nav neattaisnoti kavējis nevienu mācību stundu. 

MK not.nr.740, 23.punkts un  

231.punkts 

 

Ar IZM 22.12.2020.rīk. 

nr.1-2e/20/435 apstiprinātais 

“Stipendiju piešķiršanas 

nolikums” 4.punkts 

6.  Sekmīgs ir izglītojamais: 

6.1. 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; 

6.2. 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 

MK not.nr.332 “Noteikumi 

par valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartu 

un valsts arodizglītības 

standartu” 

 

 MK not.nr.740, 22.2.punkts 

un 23.1.punkts  
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profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens 

par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu”. 

7. Šī skaidrojuma 3. un 5.punktā noteiktajā gadījumā mēneša stipendijas 

piešķiršanai piemēro iepriekšējā mēneša vidējo vai semestra vērtējumu, 

vai, ja mācību priekšmets, modulis vai prakse ir noslēgusies, galīgo 

vērtējumu.  

MK not.nr.740, 232.punkts 

 

 
 

9. Paaugstinātās stipendijas apmērs stipendiju fonda ietvaros: 

9.1.atbilstoši mēneša vidējam sekmju vērtējumam: 

Vidējais vērtējums 

ballēs 

Paaugstinātās stipendijas apmērs*, t.sk., 

piemērojot koeficientu, ko nosaka 

stipendiju fonda ietvaros 

4,0 līdz 5,99  no 16 līdz  40 euro 

6,0 līdz 7,99  no 41 līdz  80 euro 

8,0 līdz 10,0    no 81 līdz  150 euro   

 

9.2. atbilstoši izglītojamo aktivitātei izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē: 

 Aktivitātes 
nosaukums un 

rezultāts 

 
 

 

 
 

 

 
 

Izglītojamo aktivitāte 

izglītības iestādē 
iestādes atbalstītajā 
pasākumā reģionā 

iestādes atbalstītajā 

pasākumā valstī vai 

ārpus valsts robežām 

Dalība konkursā, 
izglītības iestādes 

īstenotajā 

kultūrizglītības 
pasākumā, sporta 

sacensībās, citā 

sabiedriskā aktivitātē  
 

Dalība mācību priekšmetu 

olimpiādē, profesionālajā 

konkursā, izglītības 
iestādes īstenotajā 

kultūrizglītības pasākumā, 

sporta sacensībās, citā 
sabiedriskā aktivitātē  

Dalība mācību 
priekšmetu olimpiādē, 

profesionālajā konkursā, 

kultūrizglītības 
pasākumā, sporta 

sacensībās, citā 

sabiedriskā aktivitātē  
 

Piedalīšanās  līdz 7 euro līdz 10 euro līdz 20 euro 

Atzinības raksts līdz 10 euro līdz 15 euro līdz 25 euro 

Iegūta 3.vieta līdz 12 euro līdz 17 euro līdz 30 euro 

Iegūta 2.vieta līdz 13 euro līdz 20 euro līdz 40 euro 

Iegūta 1.vieta līdz 15 euro līdz 25 euro līdz 50 euro 

   

 

Ar IZM 22.12.2020.rīk. 

nr.1-2e/20/435 apstiprinātais 

“Stipendiju piešķiršanas 

nolikums” 3.punkts 

10. Paaugstināto stipendiju aprēķina, ņemot vērā vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu kursā un mācību priekšmetos, modulī, praksē vai 

kvalifikācijas praksē iepriekšējā mēnesī, vērtējumā uzrādītos mācību 

sasniegumus – mēneša vidējo, sekmju vērtējumu atbilstoši sekmju 

pārskatiem (Mykoob žurnāla ASUS atskaite uz stipendiju komisijas norises 

datumu). 

MK not.nr.740, 231.punkts 

 

Ar IZM 22.12.2020.rīk. 

nr.1-2e/20/435 apstiprinātais 

“Stipendiju piešķiršanas 

nolikums” 6.punkts 

11. Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko izglītojamajam nosaka saskaņā ar 

“Stipendiju piešķiršanas nolikumu”, viena mācību gada dažādos mēnešos 

var būt atšķirīgs, ņemot vērā izglītojamo skaitu, kuri pretendē uz 

paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī. 

Ar IZM 22.12.2020.rīk. 

nr.1-2e/20/435 apstiprinātais 

“Stipendiju piešķiršanas 

nolikums” 5.punkts 

12. Prakses laikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas 

apguves mēneša vai semestra vidējiem mācību rezultātiem. 

MK not.nr.740, 253.punkts 

 

13. Vasaras brīvlaikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši mācību gada 

otrā semestra vidējiem mācību rezultātiem. 

MK not.nr.Nr.740 25.4punkts 

14. 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. 

MK not.nr.Nr.740 25.5punkts 
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15. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi 

paaugstinātu ikmēneša stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, 

sākot no pirmā mācību mēneša, šis nosacījums par divu minimālo 

stipendiju apmēru minētajai grupai attiecināms tikai uz pirmo mācību 

mēnesi 

MK not.nr.Nr.740 23.1punkts 

Ar IZM 22.12.2020. rīk. 

Nr.1-2e/20/435 apstiprinātās 

“Vadlīnijas stipendiju 

piešķiršanai profesionālās 

izglītības programmu 

izglītojamiem” 

16. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz direktora 

rīkojumam par stipendiju piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā 

mēnesī neizmaksā. 

Ar IZM 22.12.2020.rīk. 

nr.1-2e/20/435 apstiprinātais 

“Stipendiju piešķiršanas 

nolikums” 8.punkts 

17. Ja profesionālās izglītības iestādes izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir 

akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir. 

MK not.nr.Nr.740 30.punkts 

 
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja: 

 Struktūrvienības vadītāja Aija Mētra  

Stipendiju komisijas locekļi:  

  Direktores vietniece audzināšanas darbā Ludmila Ļevančuka  

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības daļas vadītājs Arnolds Silavs 

 Struktūrvienības vadītāja Inna Jurkāne  

 Struktūrvienības vadītājs Ziedonis Siksna  

Pedagoģiskā personāla pārstāvji: 

 Profesionālo priekšmetu skolotāja Inga Zukule 

 Vispārizglītojošo priekšmetu skolotāja Dace Legzdiņa 

 
e-pasts: aija.metra@rtrit.lv;  

stipendija@rtrit.lv 

tālr.20282549 
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