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Par stipendiju piešķiršanu Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.
Nolikums (turpmāk-Nolikums) izstrādāts pamatojoties uz 2004.gada 24.augusta Latvijas
Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” ar un 29.03.2004.
Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk LJA) nolikumu Nr.15 “Par Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolu”.
1.2.
Noteikumi Nolikums nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša
stipendijas izmaksas lielumu izglītojamajiem.
1.3.
Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas paredzēts valsts finansētās profesionālās
vidējās izglītības izglītojamo stipendijām.
2. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS SASTĀVS UN PILNVARAS
2.1. Katra mācību gada sākumā LJA rektors ar rīkojumu izveido Jūrskolas stipendiju piešķiršanas
komisiju (turpmāk- Komisiju) šādā sastāvā:
2.1.1. Jūrskolas direktora vietnieks – komisijas priekšsēdētājs;
2.1.2. Jūrskolas profesionālo priekšmetu metodiķis - komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
2.1.3. divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
2.1.4. divi izglītojamo pašpārvaldes delēģēti pārstāvji.
2.2. Izslēgts /2015. gada 07.septembra LJA Senāta sēdes protokols Nr. 167/
2.3.
Komisijas lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgajā
kalendārajā mēnesī tiek fiksēts protokolā. Protokolu iesniedz LJA rektoram galīgā lēmuma
pieņemšanai.
2.4.
LJA rektors izdod rīkojumu par stipendiju izmaksu.
3.

STIPENDIJU FONDA VEIDOŠANA, STIPENDIJU SADALE UN IZMAKSA
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3.1. LJA Jūrskolas izglītojamo stipendiju fondu veido kalendārajam gadam, paredzot katram
izglītojamajam vidēji ne mazāk kā 14,23 EUR.
3.2. Gada sākumā izveido stipendiju rezerves fondu (5% no kopējās gada summas) vienreizējo
stipendiju izmaksai izglītojamajiem.
3.3. Minimālā mēneša stipendija profesionālās izglītības programmas izglītojamajam – 10,00 EUR
mēnesī.
3.4. Stipendiju piešķir pamatojoties uz grupu audzinātāju iesniegto ikmēneša atestācijas lapu, kurā
atspoguļoti izglītojamo mācību rezultāti un kavējumi aizvadītajā periodā. Par attaisnotiem ir
uzskatāmi kavējumi, ko apliecina ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts
dokuments, vai Jūrskolas direktora apstiprināts izglītojamā vai vecāku iesniegums. Tāpat tiek
ņemta vērā izglītojamā aktivitāte Jūrskolas sabiedriskajā dzīvē un atbilstība Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” noteiktajām prasībām,
ievērojot šādus pamatnoteikumus:
3.4.1. atestācijas rezultātus atspoguļo tikai ballēs;
3.4.2. mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī saņem pamatstipendiju - 10,00
EUR. Pamatstipendijas apmērs var mainīties atbilstoši piešķirtajam valsts
finansējumam.
3.4.3. izglītojamie, kuri turpina mācības, semestra pirmajā mēnesī saņem stipendiju, ko
nosaka, ņemot vērā iepriekšējā semestrī uzrādītos mācību sasniegumus;
3.4.4. vasaras brīvlaikā (jūlijā, augustā) un septembrī izmaksājamās stipendijas lielumu
nosaka, ņemot vērā gada vērtējumu uzrādītos rezultātus;
3.4.5. mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju pēc pēdējā
teorētiskā mācību kursa rezultātu vērtējuma.
3.5. Izglītojamie prakses laikā saņem stipendiju.
3.6. Izglītojamie, kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, stipendiju nesaņem.
3.7. Izglītojamie, kuri atjaunojuši mācības pēc akadēmiskā atvaļinājuma, stipendiju var sākt saņemt
pēc ar rektora rīkojumu noteiktajā termiņā noteikto parādu nokārtošanas.
3.8. Paaugstinātu stipendiju 1.kursa izglītojamie saņem sākot ar oktobri, ņemot vērā šī nolikuma
4.punktu ar apakšpunktiem.
3.9. Stipendiju piešķiršanas komisijai ir tiesības:
3.9.1. noteikt katram izglītojamam paaugstinātu stipendiju fonda ietvaros, kuras apmērs
nepārsniedz 150.00 EUR, par izcilām sekmēm un aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē;
3.9.2. pārskatīt piešķirtās paaugstinātās stipendijas apmēru, ja izglītojamais pārkāpis
Jūrskolas iekšējās kārtības noteikumus vai neievēro prakses atskaites nodošanas termiņu;
3.9.3. Samazināt pamatstipendiju līdz 10 EUR , ja ir vismaz 2 nesekmīgi priekšmeti un
neattaisnoti kavētas vairāk kā 8 stundas mēnesī.vai nav iegūts vērtējums visos mācību
priekšmetos par iepriekšējo mācību semestri.
3.9.4. Samazināt pamatstipendiju līdz 15 EUR, ja ir vismaz 2 nesekmīgi priekšmeti un
neattaisnoti kavētas ne vairāk kā 8 stundas mēnesī vai ja 1 priekšmets ir nesekmīgs un
neattaisnoti kavētas ir vairāk kā 8 stundas mēnesī.
3.9.5. Samazināt pamatstipendiju līdz 20 EUR, ja ir 1 nesekmīgs priekšmets un neattaisnoti
kavētas ne vairāk kā 8 stundas mēnesī vai ja visi priekšmeti ir sekmīgi un neattaisnoti
kavētas ir vairāk kā 8 stundas mēnesī.
3.10. Stipendiju piešķiršanas komisija lemj par stipendiju piešķiršanu katru mēnesi.
4.

PAAUGSTINĀTĀS STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI.

4.1. Jūrskolas izglītojamajam stipendiju fonda ietvaros piešķir paaugstinātu stipendiju:
4.1.1. ja tas nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, ievēro prakses
nokārtošanas termiņus un mācību sasniegums katrā mācību priekšmetā ir novērtēts
vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts vai atetstēts . Ņemot vērā sekmību, tiek iegūti
punkti:
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4.1.2. ja vidējā atzīme ir no 5,00 līdz 5,99 papildus ieskaita 3 punktus
- ja vidējā atzīme ir no 6,0 līdz 6,99 papildus ieskaita 5 punktus
- ja vidējā atzīme ir no 7,0 līdz 7,99 papildus ieskaita 8 punktus
- ja vidējā atzīme ir no 8,0 līdz 8.99 papildus ieskaita 12 punktus
- ja vidējā atzīme ir no 9,0 līdz 10,0 papildus ieskaita 20 punktus
4.1.3. ja izglītojamais, sasniedzot pilngadību, ir sekmīgs un bārenis vai bez vecāku gādības
palicis bērns un kurš nav nodots audzināšanā aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē;
4.1.4. par regulāru sabiedrisko darbu, piedalīšanos skolas, novada vai valsts konkursos, sporta
sacensībās un labiekārtošanas darbos.
4.1.5. par sabiedrisko aktivitāti grupā un Jūrskolā var iegūt līdz 4 (četriem) punktiem. Šo
punktu skaitu piešķirt ierosina grupu audzinātāji, direktora vietnieks audzināšanas
darbā, pašpārvaldes locekļi, pulciņu vadītāji, rakstot iesniegumu, kurā norādīti
konkrēti paveiktie darbi.
4.2. Paaugstinātu stipendiju 4.kursu izglītojamie saņem pēc pirmās atestācijas rezultātiem, ņemot vērā
šī nolikuma 4.1.punktu un 4.1.1.apakšpunktu.
4.3. Papildus punktus izglītojamam var samazināt vai noņemt, ja izglītojamais pārtrauc sabiedrisko
darbu vai pēc grupu audzinātāju motivēta ieteikuma, ja:
ar rektora rīkojumu izteikts rājiens vai stingrais rājiens;
pārkāpti Jūrskolas vai dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi;
neattaisnoti kavētas mācību stundas (vairāk kā 8 stundas mēnesī).
5.

KĀRTĪBA, KĀDĀ SAŅEM VIENREIZĒJU STIPENDIJU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
VEICINĀŠANAI

5.1. Izglītojamam, ja ir stipendiju fonda ekonomija, var piešķirt vienreizēju stipendiju izglītības
programmas veicināšanai, ja izglītojamais ir sekmīgs un nav disciplīnas pārkāpumu.
5.2. Vienreizējās stipendijas apmērs mācību gada lakā nepārsniedz minimālās mēneša stipendijas
pieckārtīgu apmēru.
5.3. Ja diviem vai vairākiem izglītojamam, kuri vēlas saņemt vienreizēju stipendiju, ir vienādi
sekmības rādītāji, izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija vienreizēju stipendiju
piešķir invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī izglītojamiem no
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, uzrādot attiecīgos dokumentus.
5.4. Vienreizējām stipendijām var paredzēt 5% no stipendiju fonda.
5.5. Stipendiju pārskaita uz izglītojamā norādīto kontu.
6.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

6.1. Rīkojums par stipendiju izmaksāšanu tiek izziņots ar parakstīšanas brīdi un izglītojamajiem ir
tiesības piecu dienu laikā pēc stipendiju piešķiršanas rīkojuma izdošanas iesniegt attiecīgajai
institūcijai motivētu lūgumu par viņa stipendijas jautājuma pārskatīšanu. Attiecīgajai institūcijai
iesniegums jāizskata desmit dienu laikā no iesniegšanas dienas un jāpieņem lēmums, kas ir galīgs
un neapstrīdams.
6.2. Nolikums stājās spēkā no 2006.gada 31.oktobra.
6.3. Redakcija – 8 stājas spēkā ar 2019.gada 05.septembrī
Senāta priekšsēdētājs

G. Lauža

Senāta sekretārs

A. Arnicāne
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