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Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”,
vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums
17.11.2015.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka vienotas prasības
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”
pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros” (turpmāk – projekts) ietvaros noteiktās mērķstipendijas piešķiršanas un
izmaksu organizācijai un nosaka pamatnosacījumus, kuri jāievēro piešķirot
mērķstipendijas.
2. Mērķstipendijas piešķir skolas izglītojamajiem, kuri apgūst 1,5 gadīgās 3. līmeņa
profesionālās izglītības programmas.

II. Mērķstipendijas piešķiršanas pamatnosacījumi
Izglītības procesa laikā izglītojamajam tiek nodrošināta ikmēneša mērķstipendija, kas
tiek piešķirta un izmaksāta atbilstoši 1.tabulā norādītajam grafikam un apmēram.
4.
Pēc sekmīga kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas un profesionālās kvalifikācijas
ieguves tiek izmaksāta atlikusī mērķstipendijas summa, t.i., starpība starp piešķirto
mērķstipendiju un faktiski izmaksāto summu. Aprēķinot izmaksājamo summu,
nepieciešams ņemt vērā izglītojamā ieskaitīšanas brīdi saskaņā ar 1. tabulu:
3.
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1.tabula
Periods
1. mēnesis
2. mēnesis
3. mēnesis
4. mēnesis
5. mēnesis
6. mēnesis
7. mēnesis
8. mēnesis
9. mēnesis
10. mēnesis
11. mēnesis
12. mēnesis
13. mēnesis
14. mēnesis
Izmaksājamā summa, ja tiek veikts pārrēķins pie nosacījuma, ka
izglītojamais, beidzot izglītības procesu, ieguvis profesionālo
kvalifikāciju un mācījies visu mācību periodu

Mācību ilgums
1 gads
1,5 gadi
70 euro
70 euro
70 euro
70 euro
70 euro
70 euro
70 euro
70 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
115 euro
90 euro
90 euro
90 euro
90 euro
115 euro
305 euro
405 euro

5. Ar direktora rīkojumu ir izveidota mērķstipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk –
komisija) šādā sastāvā:
5.1. direktora vietnieks mācību darbā - komisijas priekšsēdētājs, projekta koordinators;
5.2. divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
5.3. divi izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji;
5.4. projekta grāmatvedis.
6. Katru mēnesi komisija, pamatojoties uz Projekta grupu audzinātāju iesniegto
informāciju par izglītojamo sekmēm un kavējumiem, pieņem lēmumu par mērķstipendiju
izmaksu.
7. Komisija lēmumu par mērķstipendijas apmēru katram izglītojamajam attiecīgajā
kalendārajā mēnesī ietver protokolā.
8. Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdes protokolā ietver šādu informāciju:
8.1. par kādu mēnesi mērķstipendija tiek noteikta;
8.2. profesionālās izglītības programmas un kvalifikācijas nosaukums;
8.3. kurss, mācību grupas kods;
8.4. izglītojamā vārds un uzvārds, personas kods;
8.5. mērķstipendijas piešķiršanas vai nepiešķiršanas skaidrojums - iepriekšējā
mēneša, par kuru tiek noteikts mērķstipendijas apmērs, sekmju vidējais vērtējums,
neattaisnoto kavējumu skaits;
8.6. mērķstipendijas apmērs euro.
9. Mērķstipendija par mēnesi var tikt piešķirta ja izglītojamais:
9.1. visos mācību priekšmetos ir sekmīgs;
9.2. mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav neviena
neattaisnoti kavēta stunda (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa,
ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
9.3. mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumi;
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9.4. izglītojamais neatrodas ieslodzījuma vietā;
9.5. izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas
akadēmiskajā atvaļinājumā;
9.6. izglītojamā neatrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā.
10. Izglītojamajiem, kuri ir uzsākuši mācības profesionālās izglītības programmā līdz
15.datumam (ieskaitot) un ir izpildījuši visus šīs kārtības 9. punktā minētos nosacījumus,
mērķstipendiju nosaka šīs kārtības 1.tabulā par 1.mēnesi norādītā noteiktā apmērā, t.i. 70
euro, savukārt, izglītojamajiem, kuri ir uzsākuši mācības profesionālās izglītības programmā
pēc 15.datuma (neieskaitot) un ir izpildījuši visus šīs kārtības 10.punktā minētos nosacījumus,
mērķstipendiju nosaka 50% apmērā no 1.tabulā norādītās 1.mēneša noteiktās mērķstipendijas
pamatsummas, t.i., 35,00 euro apmērā. Izglītojamajiem, kuri ir uzsākuši mācības
profesionālās izglītības programmā mazāk kā piecas (5) darba dienas līdz tekošā mēneša
beigām, mērķstipendiju nepiešķir.
11. Ja izglītojamais uzsācis mācības profesionālās izglītības programmā mācību gada
laikā, tad pirmos četrus mēnešus neatkarīgi no profesionālās izglītības programmas ilguma
tiek izmaksāti 70 euro mēnesī.
12. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina ikmēneša izglītojamo informēšanu par
mērķstipendijas piešķiršanu (piešķiršanas finansējuma avots – Eiropas Sociālais fonds,
kritēriji, piešķiršanas kārtība un termiņi), kā arī katram izglītojamajam piešķirtās
mērķstipendijas apmēru.
1 3 . Stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar skolas direktora rīkojumu, kas ir izdots
ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no katra mēneša sākuma. Rīkojumā ietver šādu
informāciju:
13.1. par kādu mēnesi mērķstipendija tiek piešķirta;
13.2. profesionālās izglītības programmas un profesionālās kvalifikācijas nosaukums;
13.3. kursa, mācību grupas kods;
13.4. izglītojamā vārds un uzvārds;
13.5. izglītojamā personas kods;
13.6. piešķirtās mērķstipendijas apmērs euro;
13.7. rīkojuma izdošanas pamatojums.
14.
Ja izglītojamais zaudē tiesības saņemt mērķstipendiju līdz rīkojuma izdošanai par
tās piešķiršanu, mērķstipendiju neizmaksā.

III. Mērķstipendiju piešķiršanas organizēšana
15. Mērķstipendiju piešķiršanai izmanto datus no Mykoob elektroniskā žurnāla (turpmāk – ežurnāls).
16. Mācību priekšmetu pedagogam atzīmes e-žurnālā jāievada līdz katra jaunā mēneša
pirmajam darba dienas datumam plkst. 16.00.
17. Ja e-žurnālā izglītojamajam ir nepietiekams vērtējums (zem 4 ballēm) kādā mācību
priekšmetā, kā arī nav vērtējuma, tad izglītojamajam jāizlabo vērtējums līdz katra jaunā
mēneša pirmajam darba dienas datumam plkst. 16.00, un uzlabotā atzīme tiek ierakstīta
aizvietojot nepietiekamo vērtējumu.
18. Ja izglītojamais kavējis attaisnojošu iemeslu dēļ un iesniedzis kavējumu attaisnojošu
dokumentu, tad grupas audzinātājs divu darba dienu laikā ievada e-žurnālā ziņas, bet ne
vēlāk kā līdz katra jaunā mēneša pirmajam darba dienas datumam plkst. 16.00.
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19. Grupas audzinātājs izdrukā grupas kopējo vidējo atzīmju kopsavilkumu (nenoapaļotu) un
ievada ASUS datus Atskaitē par mēneša rezultātiem (1. pielikums), kurus iesniedz
atbilstošo nodaļu vadītājām pārbaudei.
20.
Mācību un kvalifikācijas prakses laikā mērķstipendiju piešķir pēc pēdējā teorētisko
mācību rezultātu vērtējuma un prakses atskaites vidējā vērtējuma. Ja izglītojamais bez
attaisnojuma neveic kvalifikācijas prakses uzdevumus, kvalifikācijas prakses vadītāja
pienākums ir nekavējoties informēt par to komisiju, kura izvērtē iegūto informāciju un
pieņem lēmumu par mērķstipendijas piešķiršanu par konkrēto mēnesi.
21.
Pirmajā mēnesī pēc mācību un kvalifikācijas prakses, piešķirot mērķstipendiju,
vērtē pēdējo teorētisko mācību un prakses rezultātus.
22.
Piešķirot mērķstipendiju par ieskaišu/eksāmenu sesijas laiku, ņem vērā pēdējo
mācību rezultātu vērtējumu, eksāmenu rezultāti netiek ņemti vērā.
23. Ja grupas audzinātājs kļūdaini norādījis izglītojamā sekmes vai kavējumus un tas atklājies
pēc mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdes, audzinātājs, ne vēlāk kā līdz nākamajai
mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdei, raksta mērķstipendiju piešķiršanas komisijas
priekšsēdētājam iesniegumu ar skaidrojumu par radušos situāciju un lūgumu kļūdu labot.
24. Ja pedagogs slimības dēļ nav izlicis pietiekamu vērtējumu vai nav vērtējuma
izglītojamajam kādā mācību priekšmetā līdz katra jaunā mēneša pirmajam darba dienas
datumam, tad pedagogs sadarbībā ar nodaļu vadītājiem nodrošina iespēju izglītojamajam
iegūt vērtējumu, kuru ievada e-žurnālā.
25. Stipendijas piešķir pēc sekmju vidējā vērtējuma katrā mācību priekšmetā un kavējumiem,
kuri ievadīti e-žurnālā līdz katra jaunā mēneša pirmajam darba dienas datumam plkst.
16.00, dati, kuri ievadīti e-žurnālā pēc šī laika, stipendiju neietekmē.
26. Ja izglītojamais slimojis un tā rezultātā vienā vai vairākos priekšmetos nav saņēmis
sekmīgu vērtējumu, un kavējumam ir attaisnots iemesls, tad izglītojamajam ir tiesības
nokārtot parādus ne vēlāk kā līdz nākamajai mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdei
un saņemt mērķstipendiju par iepriekšējo mēnesi.
27. Izglītības iestādei ir tiesības rīkot mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdi un izmaksāt
stipendiju vairākas reizes mēnesī.

Projekta koordinatore
I.Tone
20011288
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