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Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rīgas Tirdzniecības  

profesionālās vidussskolas 

direktores I. Safronovas 

01.09.2015. rīkojumu Nr. 1-8/69 

 

Stipendiju piešķiršanas nolikums 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamajiem 

Rīgā 

 

01.09.2015. Nr. 1-n 

 
Izdots saskaņā ar 24.08.2004. 

LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 740 

„Noteikumi par stipendijām” 

27. punktu, Rīgas 

Tirdzniecības profesionālās 

vidusskolas 14.11.2014. 

nolikuma 39. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – 

skolas) stipendiju komisijas sastāvu, stipendiju ikmēneša izmaksas pamatnoteikumus 

izglītojamajam. 

2. Izglītojamais, kas skolā klātienē apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu, no 

stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju saskaņā ar valstī noteiktajiem 

normatīvajiem likumdošanas aktiem, skolas nolikumu un šo kārtību. 

 

II. Stipendiju komisijas sastāvs un pilnvaras 

 

3. Katra mācību gada sākumā direktors izveido skolas stipendiju piešķiršanas komisiju 

(turpmāk tekstā - komisija) šādā sastāvā: 

3.1. direktora vietnieks mācību darbā - komisijas priekšsēdētājs; 

3.2. direktora vietnieks audzināšanas darbā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

3.3. ne mazāk kā divi pedagoģiskā personāla pārstāvji; 

3.4. ne mazāk kā divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji. 
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4. Komisijas lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgā 

kalendārajā mēnesī raksta protokolā. Protokolu iesniedz skolas direktoram galīgā lēmuma 

pieņemšanai. 

5. Direktors izdod rīkojumu par stipendiju izmaksu. 

 

III. Stipendiju piešķiršanas nosacījumi 

 

6. Minimālā ikmēneša stipendija izglītojamajam ir 10,00 euro. 

7. Grupas audzinātājs iesniedz ASUS izdrukas atskaiti par iepriekšējo mēnesi līdz katra jaunā 

mēneša desmitajam datumam plkst 16.00. nodaļu vadītājām. 

8. Stipendiju piešķiršanas komisija lēmumu par katram izglītojamajam rekomendējamo 

stipendijas lielumu katrā kalendārajā mēnesī pieņem, pamatojoties uz ikmēneša vidējo atzīmju 

vērtējumu un mācību nodarbību apmeklējumu no ASUS izdrukas, ievērojot šādus 

pamatnoteikumus: 

8.1. stipendiju saņem pilnā apmērā, ja izglītojamais ir sekmīgs visos mācību priekšmetos 

un nav neattaisnoti kavējis vairāk par 10 stundām mēnesī; 

8.2. mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī vai pēc akadēmiskā gada, ja ir bijis 

sekmīgs izglītojamais, saņem stipendiju līdz 40,00 euro; 
(Grozīts ar 19.09.2016. rīkojumu Nr. 1-8/76) 

8.3. izglītojamie, kuri turpina mācības, semestra pirmajā mēnesī (septembrī un janvārī) 

saņem stipendiju, ko nosaka, ņemot vērā iepriekšējā semestrī uzrādītos mācību 

sasniegumus pēc papildus liecības izdrukas; 

8.4. jūlija un augusta mēnesī izglītojamie saņem stipendiju, ņemot vērā pēdējā mācību 

mēneša mācību vai prakses rezultātus; 

8.5. praktisko mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju pēc 

prakses vērtējuma. 
(Grozīts ar 01.02.2016. rīkojumu Nr. 1-8/15) 

9. Stipendiju palielina, ja stipendiju fondā ir līdzekļi, pamatojoties uz kursa audzinātāja, 

pedagoga, darbinieka vai pedagoģiskā darbinieka iesniegumu par: 

9.1. sabiedrisko aktivitāti kursā vai skolā, palīdzību saimnieciskajā darbībā, par godalgotu 

vietu sporta sacensībās skolā līdz 20,00 euro; 

9.2. piedalīšanos vai iegūtu godalgotu vietu olimpiādēs, profesionālajos konkursos, 

kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās reģionā vai valstī līdz 30,00 euro. 
(Grozīts ar 01.02.2016. rīkojumu Nr. 1-8/15) 

10. Stipendiju izglītojamajam samazina par mēnesi līdz 50 %, ja: 

10.1. nesekmīgs divos mācību priekšmetos, neattaisnoti kavējumi ne vairāk kā 10 stundas 

mēnesī; 

10.2. sekmīgs visos mācību priekšmetos, neattaisnoti kavējumi vairāk kā 10 stundas 

mēnesī; 

10.3. saņemts rakstisks aizrādījums; 

10.4. izglītojamais iestājas skolā pēc 15. datuma. 

11. Stipendiju izglītojamajam samazina par mēnesi līdz minimālajai stipendijai, ja: 

11.1. nesekmīgs vairāk kā divos mācību priekšmetos, neattaisnoti kavējumi vairāk kā 10 

stundas mēnesī; 

11.2. saņemts rājiens. 

12. Skola no stipendiju fonda var piešķirt: 

12.1. vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz iesniegumu, saskaņotu ar kursa 

audzinātāju, par papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts 

sociālās apdrošināšanas sistēmas. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus 

procentus no stipendiju fonda apmēra; 

12.2. paaugstinātu stipendiju par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm (8-10 balles) 

mēnesī vai semestrī; 
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12.3. paaugstinātu stipendiju sekmīgam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš nav kavējis vairāk kā 10 stundas mēnesī. 
(Grozīts ar 01.02.2016. rīkojumu Nr. 1-8/15) 

13. Vienreizējās un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 150 euro. 
(Grozīts ar 01.02.2016. rīkojumu Nr. 1-8/15) 

14. Ja izglītojamais iestājas skolā līdz mēneša 15. datumam, tad saņem stipendiju atbilstoši šī 

nolikuma nosacījumiem. 

15. Grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, 

pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu 

reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

16. Ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju 

nepiešķir. 

16.ˡKavējumu attaisnojoši dokumenti ir: ārsta, pašvaldības vai valsts izziņa, direktora 

rīkojums, pamatojoties uz izglītojamā vai pedagoga iesniegumu, vecāku (likumīgo aizbildņu) 

zīme līdz 3 dienām mēnesī, pamatojoties uz vecāku (likumīgo aizbildņu) iesniegumu, uz kura 

ir kursa audzinātāja saskaņojuma vīza par sazināšanos ar vecākiem (likumīgajiem 

aizbildņiem)”. 
(Grozīts ar 19.09.2016. rīkojumu Nr. 1-8/76) 

  

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 
 

17. Atzīt par spēku zaudējušu iestādes 2013. gada 30. jūlija nolikumu Nr.44-n „Stipendiju 

piešķiršanas kārtība Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamajiem”. 

 
Tone 

67371772 
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