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Nr.3

STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes likuma
72. panta pirmās daļas 2.punktu un
24.08.2004.MK noteikumiem.Nr.740
„Noteikumi par stipendijām”
un to grozījumiem

I.

Vispārīgie noteikumi

1. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (turpmāk – Skolas) profesionālās vidējās
izglītības programmu izglītojamie, no stipendiju fonda var saņemt stipendiju –
minimālo ikmēneša stipendiju ( izņemot šo noteikumu 8. punktā minētos gadījumus)
vai paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kā arī vienreizēju stipendiju, lai sekmētu
izglītojamā motivāciju paaugstināt mācību rezultātus, aktīvi piedalīties Skolas
sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicinātu izglītojamā intelektuālo spēju attīstību un izglītības
pieejamību.
2. Visas ar stipendijas aprēķināšanu un piešķiršanu saistītās darbības veic stipendijas
piešķiršanas komisija, kuru katram mācību gadam ar rīkojumu apstiprina skolas
direktors.
3. Stipendijas komisijas priekšsēdētājs ir direktora vietnieks mācību un audzināšanas
darbā.
4. Stipendijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir izglītības metodiķis, kurš aizvieto
komisijas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, sagatavo sēdes norises materiālus un
gatavo sēžu protokolus.
5. Mācību gada sākumā katras izglītības programmas audzināmās grupas izglītojamie
kopsapulcē, atklāti balsojot, ievēl vienu vai divus ( ja skaitliski liela grupa) pārstāvjus
stipendijas komisijas sastāvā.
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6.

Stipendijas komisijas sastāvā ir grupu audzinātāji. Komisijas sēdēs ar novērotāja
tiesībām drīkst piedalīties arī metodisko komisiju vadītāji, skolotāji, Audzēkņu
padomes locekļi.
II.

Stipendijas apmērs un piešķiršanas kārtība

7. Minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 15,00 eiro apmērā. To piešķir šādos
gadījumos:
7.1. uzsākot vai atsākot mācības Skolā, līdz brīdim, kas Skola izglītojamam nosaka
citu ikmēneša stipendijas apmēru;
7.2. ja izglītojamais, kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, ne vairāk kā
vienā mācību priekšmetā un kvalifikācijas praksē mēneša atestācijas, semestra vai
eksāmena (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem
vērtējumiem) vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm (gandrīz
viduvēji) vai “neieskaitīts” vai ieguvis apzīmējumu “nav vērtējuma”;
7.3. ja izglītojamais, kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra (1.kursā), ne
vairāk kā vienā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā
(pamatkursā, padziļinātajā, specializētajā) mēneša atestācijas, semestra vai
noslēguma pārbaudījuma (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no
minētajiem vērtējumiem) vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm
(gandrīz viduvēji) vai apzīmējumu „nav vērtējuma”,
vai jebkurā profesionālo kompetenču moduļa vai profesionālā mācību priekšmeta,
mūžizglītības kompetenču moduļu mēneša atestācijas, semestra vai noslēguma
pārbaudījuma (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no
minētajiem vērtējumiem) saņēmis vērtējumu zemāku par 5 ballēm (viduvēji) vai
apzīmējumu „nav vērtējuma”;
7.4. ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nav kavējis vairāk par astoņām stundām
mēnesī;
7.5. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī
ir izteikts ne vairāk kā viens izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai
rājiens.
8. Minimālo stipendiju nepiešķir šādos gadījumos:
8.1. ja izglītojamais, kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, vairāk, kā
vienā mācību priekšmetā un kvalifikācijas praksē mēneša atestācijas, semestra vai
eksāmena (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem
vērtējumiem) vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm (gandrīz
viduvēji) vai “neieskaitīts” vai ieguvis apzīmējumu “nav vērtējuma”;
8.2. ja izglītojamais, kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra (1.kursā), vairāk,
kā vienā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā,
padziļinātajā, specializētajā) mēneša atestācijas, semestra vai noslēguma
pārbaudījuma (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem
vērtējumiem) vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm (gandrīz
viduvēji) vai apzīmējumu „nav vērtējuma”,
vai jebkurā profesionālo kompetenču moduļa vai profesionālā mācību priekšmeta,
mūžizglītības kompetenču moduļu mēneša atestācijas, semestra vai noslēguma
pārbaudījuma (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no
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minētajiem vērtējumiem) saņēmis vērtējumu zemāku par 5 ballēm (viduvēji) vai
apzīmējumu „nav vērtējuma”;
8.3. ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla kavējis vairāk par astoņām stundām
mēnesī;
8.4. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī
ir izteikts vairāk, kā viens izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai
rājiens.
9.

Katru mēnesi, atkarībā no izglītojamā sekmju un disciplīnas rezultātiem, stipendiju
fonda ietvaros, var tikt piešķirta paaugstināta stipendija.

10. Paaugstinātu stipendiju piešķir:
10.1. ja izglītojamais, kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, jebkurā
mācību priekšmetā un kvalifikācijas praksē mēneša atestācijas, semestra vai
eksāmena (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem
vērtējumiem) vērtējumā ir saņēmis vērtējumus vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji)
vai “ieskaitīts” un viņam nav mēnesī izteikts izglītības iestādes vadītāja rakstisks
brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;
10.2. ja izglītojamais, kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra (1.kursā),
jebkurā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā,
padziļinātajā, specializētajā) mēneša atestācijas, semestra vai noslēguma
pārbaudījuma (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem
vērtējumiem) vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji),
vai jebkurā profesionālo kompetenču moduļa vai profesionālā mācību priekšmeta,
mūžizglītības kompetenču moduļu mēneša atestācijas, semestra vai noslēguma
pārbaudījuma (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no
minētajiem vērtējumiem) vērtējumā saņēmis vērtējumu vismaz 5 balles (viduvēji)
un viņam nav mēnesī izteikts izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai
rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;
10.3. ja izglītojamais mēnesī bez attaisnojoša iemesla nav kavējis nevienu stundu;
10.4. ja izglītojamais ir aktīvs Skolas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā piedalās mācību
priekšmetu olimpiādēs vai profesionālajos konkursos, sporta sacensībās un citos
pasākumos, par to ir iesniegts pedagoga iesniegums, un izglītojamais ir izpildījis
10.1. vai 10.2. un 10.3. apakšpunktā minētos nosacījumus.
11. Par mācību un disciplīnas sasniegumiem var tikt noteikts šāds paaugstinātās stipendijas
apmērs:
Vidējais vērtējums ballēs
4,0 līdz 4,9
5,0 līdz 5,9
6,0 līdz 6,9
7,0 līdz 7,9
8,0 līdz 8,9
9,0 līdz 10,00

Paaugstinātās stipendijas apmērs, t.sk.,
piemērojot koeficientu, ko nosaka stipendiju
fonda ietvaros
no 16 līdz 30 euro
no 31 līdz 45 euro
no 46 līdz 60 euro
no 61 līdz 75 euro
no 76 līdz 90 euro
no 91 līdz 150 euro
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12. Par izglītojamo aktivitāti Skolas sabiedriskajā dzīvē var tikt noteikts šāds paaugstinātās
stipendijas apmērs:
Izglītojamo aktivitāte
Aktivitātes
nosaukums
un rezultāts

Piedalīšanās
Atzinības
raksts
Iegūta 3.vieta
Iegūta 2.vieta
Iegūta 1.vieta

skolas atbalstītajā
pasākumā valstī vai
ārpus valsts robežām

Dalība konkursā,
izglītības iestādes
īstenotajā
kultūrizglītības
pasākumā, sporta
sacensībās, citā
sabiedriskā
aktivitātē

skolas atbalstītajā
pasākumā reģionā
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

līdz 5 euro

līdz 10 euro

līdz 15 euro

līdz 7 euro
līdz 10 euro
līdz 12 euro
līdz 15 euro

līdz 10 euro
līdz 15 euro
līdz 20 euro
līdz 25 euro

līdz 20 euro
līdz 25 euro
līdz 30 euro
līdz 35 euro

skolā

13. Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko izglītojamajam nosaka saskaņā ar šo noteikumu
11.punktu, viena mācību gada dažādos mēnešos var būt atšķirīgs, ņemot vērā
izglītojamo skaitu, kuri pretendē uz paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī.
14. Šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā minētos sekmju rezultātus aprēķina, ņemot
vērā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursā un mācību priekšmetos,
modulī vai kvalifikācijas praksē iepriekšējā mēnesī, semestrī vai noslēgumā (moduļa
vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumā
uzrādītos mācību sasniegumus – mēneša atestāciju, semestra vai noslēguma
pārbaudījumu (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem
vērtējumiem) sekmju vērtējumu un kavējumu uzskaites rezultātus atbilstoši izdrukām
no e klases žurnāla.
15. Ja izglītojamais ir atbrīvots no sporta nodarbībām un ir iesniedzis attaisnojošu
dokumentu (ārsta izziņu), atbrīvojums sportā neietekmē izglītojamā mēneša vidējo
vērtējumu.
16. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz direktora rīkojumam par
stipendiju piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā.
17. Ikmēneša stipendijas apmēru izglītojamam nosaka katru mēnesi atbilstoši iepriekšējā
mēnesī uzrādītajiem mācību rezultātiem un aktivitātei Skolas sabiedriskajā dzīvē.
18. Šo noteikumu 10. punktā minēto paaugstināto ikmēneša stipendiju pirmā kursa
izglītojami, vēlāk ieskaitītie izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie var saņemt,
sākot no otrā mācību mēneša.
19. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi paaugstinātu ikmēneša
stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, sākot no pirmā mācību mēneša.
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20. Lai segtu profesionālās izglītības iegūšanai nepieciešamos izdevumus, par kuriem
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nav paredzēts pabalsts,
Skola no stipendiju fonda izglītojamam reizi semestrī var piešķirt vienreizēju
stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja saņemts pilngadīga izglītojamā vai
nepilngadīga izglītojamā likumīgā pārstāvja iesniegums, kurā norādīts pamatojums
nepieciešamo papildu izdevumu segšanai, un, ja attiecināms, pievienoti pamatojumu
apliecinoši dokumenti (trūcīgas ģimenes (personas) vai bāreņa statusu apliecinošs
dokuments, izziņa par saņemtās sociālās palīdzības apmēru vai citi dokumenti).
21. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda
apmēra.
22. Ja izglītojamai slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ Skolā vai kvalifikācijas praksē
uzņēmumā nav apmeklējis vairāk par 50% mācību stundu mēnesī, stipendiju piešķir
atbilstoši iepriekšējā mēneša vidējiem mācību rezultātiem.
23. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši iepriekšējā
mācību mēneša vai semestra vidējiem mācību rezultātiem.
24. Vasaras brīvlaikā izglītojama piešķir stipendiju atbilstoši mācību gada otrā semestra
vidējiem mācību rezultātiem.
25. Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī stipendiju piešķir atbilstoši iepriekšējā
mācību gada otrā semestra un noslēguma pārbaudījumu vidējiem mācību rezultātiem.
26. Ja diviem vai vairākiem izglītojamiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir
līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendijas komisija stipendiju vispirms piešķir:
26.1. personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kā
arī izglītojamam, kuram vai kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši
normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes statusam;
26.2. izglītojamam no ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni.
27. Skolas izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo
ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas
apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
28. Ja izglītojamais ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.
29. Skola stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja kontā vai norēķinu
kartes kontā:
29.1. mācību gada pirmajā mēnesī un turpmāk reizi mēnesī;
29.2. reizi mēnesī kvalifikācijas prakses laikā;
29.3. ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.
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III.

Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 02.09.2020.
Iekšējos noteikumus Nr.8.”Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība”.
31. Šajos noteikumos nosacījumus un kritērijus minimālās un paaugstinātas stipendijas
piešķiršanai piemēro ar 2021. gada februāri par izglītojamo 2021. gada janvāra mēneša
mācību rezultātiem.

Direktors

Osvalds Zvejsalnieks
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