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LATVIJAS  JŪRAS  AKADĒMIJA 

         
APSTIPRINĀTS 

Ar LJA Senāta sēdes 

lēmumu Nr.289 

2006.gada 30.oktobrī 

protokols Nr.91 

Grozījumi apstiprināti 

29.01.2007., protokols Nr.93 

28.01.2008.,protokols Nr.102 

27.01.2014.,protokols Nr.154 

 22.09.2014. protokols Nr.159 

09.09.2015., protokols Nr167 

26.10.2015., protokols Nr.169 

22.02.2016., protokols Nr.172 

05.09.2019., protokols Nr.15 

 

REDAKCIJA – 9 

APSTIPRINĀTA 

LJA Senāta sēdē.25.01.2021., 

protokols Nr.35 

 

NOLIKUMS 

Rīgā 

 

30.10.2006. 

Nr.28 

Par stipendiju piešķiršanu  Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Nolikums nosaka stipendijas piešķiršanas nosacījumus, kritērijus un stipendijas izmaksas 

kārtību izglītojamiem, kuri klātienē apgūst profesionālās vidējās izglītības programmas. 

1.2. Stipendijas izmaksas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta 2004.gada 

24.augusta noteikumi Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” ar grozījumiem (turpmāk – noteikumi) un 

šis nolikums. 

1.3. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt izglītojamo motivāciju paaugstināt mācību 

sasniegumus, aktīvi piedalīties Jūrskolas sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt izglītojamo intelektuālo 

spēju attīstību un  izglītības pieejamību.  

 

II. Stipendiju fonds 

 

2.1. Izglītojamam no Jūrskolas stipendiju fonda var piešķirt minimālo ikmēneša stipendiju, 

paaugstinātu stipendiju un vienreizēju stipendiju.  

2.2. Stipendiju fondu sadala, paredzot no stipendiju fonda ne vairāk kā piecus procentus 

vienreizēju stipendiju piešķiršanai un atlikušo daļu minimālās un paaugstinātās stipendijas piešķiršanai 

atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un kritērijiem. 

2.3. Jūrskolas stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā 

20 euro mēnesī. 

 

III. Stipendiju  piešķiršanas nosacījumi un kritēriji 

 

3.1. Minimālo ikmēneša stipendiju noteikumu 22.punktā minētajā apmērā, proti, 15 euro 

apmērā, izglītojamais saņem šādos gadījumos: 
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3.1.1. Uzsākot vai atsākot mācības Jūrskolā līdz brīdim, kad Jūrskola izglītojamam nosaka citu 

ikmēneša stipendijas apmēru;  

3.1.2. I kursa izglītojamais kādā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta pamatkursā 

mēneša vērtējumā saņēmis vērtējumu zemāku par 4 (četrām) ballēm, “neieskaitīts” (N), “nav 

vērtējuma” (NV) vai “nav atestēts” (NA); 

3.1.3. I kursa izglītojamais kādā profesionālā mācību priekšmeta mēneša vērtējumā saņēmis 

vērtējumu zemāku par  5 (piecām) ballēm, “neieskaitīts” (N), “nav vērtējuma” (NV) vai “nav atestēts” 

(NA);  

3.1.4. II, III un IV kursa izglītojamais kādā mācību priekšmetā un kvalifikācijas praksē mēneša 

vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 (četrām) ballēm, “neieskaitīts” (N), “nav vērtējuma” 

(NV) vai “nav atestēts” (NA); 

3.1.5. izglītojamajam ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi līdz astoņām (ieskaitot) mācību 

stundām mēnesī; 

3.1.6. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī ir 

izteikts ne vairāk kā viens Jūrskolas vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens. 

3.2. Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir (sk.1.un 2.pielikumu):  

3.2.1. ja I kursa izglītojamais saņēmis vairāk kā vienu vērtējumu kādā profesionālā mācību 

priekšmeta mēneša vērtējumā zemāku par 5 (piecām) ballēm, kādā vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmeta mēneša vērtējumā zemāku par 4 (četrām) ballēm, “neieskaitīts” (N), “nav vērtējuma” (NV) 

vai “nav atestēts” (NA); 

3.2.2. ja II, III un IV kursa izglītojamais kādā mācību priekšmetā un kvalifikācijas praksē 

mēneša vērtējumā ir saņēmis vairāk kā vienu vērtējumu zemāku par 4 (četrām) ballēm, “neieskaitīts” 

(N), “nav vērtējuma” (NV) vai “nav atestēts” (NA); 

3.2.3. neattaisnoti kavēto mācību stundu skaits ir deviņi vai lielāks; 

3.2.4. izglītojamam izteikto profesionālās izglītības Jūrskolas  vadītāja rakstisko brīdinājumu 

vai rājienu skaits ir lielāks par vienu.  

3.3. Izglītojamajam piešķir paaugstinātu stipendiju atbilstoši noteikumu 23.punktā noteiktajam, 

ņemot vērā noteikumu 22.punktā noteikto minimālās ikmēneša stipendijas apmēru un stipendiju fondā 

pieejamos finanšu līdzekļus paaugstinātās stipendijas piešķiršanai, ievērojot šādus kritērijus:  

3.3.1. sekmīgo I kursa izglītojamo mēneša vidējais sekmju vērtējums vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmeta pamatkursā  ir vismaz 4 balles un profesionālā mācību priekšmetā ir 

vismaz 5 balles,  sekmīgo II, III un IV kursa izglītojamo mācību priekšmeta un kvalifikācijas prakses 

mēneša vidējais sekmju vērtējums ir vismaz 4 balles, tiek piemērots koeficients: 

 

Vidējais vērtējums Piemērojamais koeficients (kuru reizina ar stipendiju 

fonda ietvaros piešķirto vērtību) 

5,0 līdz 5,5 2  

5,6 līdz 5,9 4  

6,0 līdz 6,5  6  

6,6 līdz 6,9  8  

7,0 līdz 7,5 10  

7,6 līdz 7,9  12  

 8,0 līdz 8,5  14  

 8,6 līdz 8,9  16  

9,0 līdz 9,5   18  

9,6 līdz 10,0   20  

 

3.3.2. izglītojamo aktivitāte Jūrskolas sabiedriskajā dzīvē 

 Aktivitāte 

 

 

Izglītojamo 

aktivitāte Jūrskolas 

Izglītojamo aktivitāte 

Jūrskolas pasākumos 

reģionā 

Izglītojamo aktivitāte 

Jūrskolas pasākumos 

valstī vai ārpus valsts 

robežām 



3 

 

Pasākumi 

 

 

 

 

 

Dalība konkursos,  

Jūrskolas īstenotajos   

kultūrizglītības 

pasākumos, sporta 

sacensībās, citās 

sabiedriskās 

aktivitātēs (euro) 

 

Dalība mācību 

priekšmetu olimpiādēs, 

profesionālajos 

konkursos, Jūrskolas 

īstenotajos   

kultūrizglītības 

pasākumos, sporta 

sacensībās (euro) 

Dalība mācību 

priekšmetu olimpiādēs, 

profesionālajos 

konkursos,  

kultūrizglītības 

pasākumos, sporta 

sacensībās (euro) 

 

 

Piedalīšanās  līdz 7 līdz 10 līdz 20 

Atzinības 

raksts līdz 10 līdz 15 līdz 25 

Iegūta 3.vieta līdz 12 līdz 17 līdz 30 

Iegūta 2.vieta līdz 13 līdz 20 līdz 40 

Iegūta 1.vieta līdz 15 līdz 25 līdz 50 

 

3.4. Kopējais paaugstinātās stipendijas apmērs, kas izveidojas, piemērojot šī nolikuma 3.3.1. un 

3.3.2.apakšpunktā noteiktos kritērijus, nepārsniedz noteikumu 25.punktā minēto apmēru, proti, 150 

euro. 

3.5. Lemjot par paaugstinātas stipendijas piešķiršanu, ņem vērā šādus nosacījumus: 

3.5.1. sekmīgs I kursa izglītojamais atbilstoši  Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumu 

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

standartu” 2.pielikumam ir izglītojamais, kas vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu 

pamatkursā ir ieguvis mēneša, vērtējumu, kas nav zemāks par 4 (četrām) ballēm, un, kas atbilstoši 

valsts profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartā noteiktajam, profesionālā mācību 

priekšmetā ir saņēmis mēneša vērtējumu, kas nav zemāks par 5 (piecām) ballēm; 

3.5.2. sekmīgs II, III, IV  kursa izglītojamais, atbilstoši  Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija 

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

arodizglītības standartu” 26.punktam, kas mācību priekšmetā un kvalifikācijas praksē ir saņēmis 

mēneša vērtējumu, kas nav zemāks par 4 (četrām) ballēm vai ieskaitīts. 

3.5.3. Saskaņā ar noteikumu 22.3., 22.4. un 22.1 punktu, izglītojamais nav neattaisnoti kavējis 

nevienu mācību stundu un viņam nav izteikts neviens Jūrskolas vadītāja rakstisks brīdinājums vai 

rājiens. 

3.6. Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko izglītojamajam nosaka saskaņā ar šī nolikuma 

3.3.punktu, viena mācību gada dažādos mēnešos var būt atšķirīgs, ņemot vērā izglītojamo skaitu, kuri 

pretendē uz paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī. 

3.7. Pirmā kursa izglītojamie, vēlāk ieskaitītie izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie, 

paaugstinātu stipendiju atbilstoši šī nolikuma 3.3.punktā noteiktajiem kritērijiem var saņemt, sākot no 

otrā mācību mēneša. 

3.8. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi paaugstinātu ikmēneša 

stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, sākot no pirmā mācību mēneša. 

3.9. Šī nolikuma 3.3.1.apakšpunktā minētos sekmju rezultātus aprēķina, ņemot vērā vispārējās 

vidējās izglītības mācību priekšmeta pamatkursā un profesionālā mācību priekšmeta iepriekšējā 

mēnesī vērtējumā uzrādītos mācību sasniegumus – mēneša vidējo sekmju vērtējumu atbilstoši sekmju 

pārskatiem. 

3.10. Ja izglītojamais ir atbrīvots no sporta nodarbībām un ir iesniedzis attaisnojošu dokumentu 

(ārsta izziņu), atbrīvojums sportā neietekmē audzēkņa mēneša vidējo vērtējumu. 

3.11. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ mēnesī nav apmeklējis Jūrskolu 

vismaz  piecdesmit procentu apmērā no kopējā mācību stundu skaita mēnesī, stipendiju piešķir pēc 

iepriekšējā mēneša sekmju rezultātiem. 
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3.12. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši pēdējā teorijas 

apguves semestra  mācību sasniegumiem –semestra vidējam sekmju vērtējumam atbilstoši sekmju 

pārskatiem. 

3.13. Vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka atbilstoši mācību gada otrajā 

semestrī uzrādītajiem mācību sasniegumiem – otrā semestra vidējam sekmju vērtējumam atbilstoši 

sekmju pārskatiem. 

3.14. Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši 

iepriekšējā mācību gada otrā semestra un, ja mācību priekšmets vai prakse ir noslēgusies, galīgā 

vērtējuma vidējiem mācību rezultātiem. 

3.15. Vienu reizi mācību semestra laikā izglītojamajam var piešķirt vienreizēju stipendiju. 

Vienreizēju stipendiju, ievērojot noteikumu 24.1.apakšpunktā, 25. un 28.punktā noteikto, piešķir,: 

3.15.1. Lai segtu profesionālās izglītības iegūšanai nepieciešamos izdevumus, par kuriem 

saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nav paredzēts pabalsts, Jūrskola no 

stipendiju fonda izglītojamam reizi semestrī var piešķirt vienreizēju stipendiju, kas nepārsniedz 

150 euro, ja saņemts pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā 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). 

3.15.2. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda 

apmēra 

3.15.3. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir 

līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir: 

3.15.3.1. 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 (personas) statusam; 

3.15.3.2. izglītojamam no ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni. 

3.18. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz rektora rīkojumam par stipendiju 

piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā. 

3.19. Ja Jūrskolas izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam 

stipendiju nepiešķir. 

3.20. Mācību priekšmetu skolotāju pienākums ir līdz katra tekošā mēneša beigām izlikt sekmju 

vērtējumu. 

3.21. Klases audzinātāju pienākums ir pārliecināties, ka līdz katra nākamā mēneša 5.datumam 

ir izlikts sekmju vērtējums. Stipendijas aprēķinam sekmju vērtējuma izrakstu kopijas no e-klases tiek 

noņemtas katra mēneša 9.datumā. 

3.21. Jūrskola stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai 

norēķinu kartes kontā: 

3.21.1. mācību gada pirmajā mēnesī un turpmāk reizi mēnesī; 

3.21.2. reizi mēnesī prakses laikā; 

3.21.3. ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma. 

 

IV. Stipendiju piešķiršanas komisija 

 

4.1. Katra mācību gada sākumā LJA rektors ar rīkojumu nosaka LJA Jūrskolas stipendiju 

piešķiršanas  komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā: 

4.1.1. JTN direktors - komisijas priekšsēdētājs; 

4.1.2. Jūrskolas profesionālo priekšmetu metodiķis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

4.1.3. ne mazāk kā trīs pedagoģiskā personāla pārstāvji; 

4.1.4. ne mazāk kā divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji (bez balsstiesībām); 

4.1.5. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums


4.2. Komisijas sēdes komisijas priekšsēdētājs sasauc vienu reizi mēnesī un tās tiek
protokolētas.

4.3. Rekomendējamo stipendijas lielumu katram izgJītojamajam attiecīgajā kalendārajā mēnesī
norāda protokolā. Protokolu iesniedz LJA rektoram galīgā lēmuma pieņemšanai.

V. Noslēguma jautājumi

5.1. Rīkojums par stipendiju izmaksāšanu tiek izziņots ar parakstīšanas brīdi un izglītojamajiem
ir tiesības piecu dienu laikā pēc stipendiju piešķiršanas rīkojuma izdošanas iesniegt rektoram motivētu
lūgumu par viņa stipendijas jautājuma pārskatīšanu. Rektors ar rīkojumu nozīmē jaunu komisiju, kas
izskata iesniegumu desmit dienu laikā no iesniegšanas dienas un jāpieņem lēmumu, uz kura pamata
rektors var izdot jaunu rīkojumu par stipendijas piešķiršanu, kas ir galīgs un neapstrīdams.

5.2. Stipendijas piešķiršanas apmēru 2021.gada janvārī par izglītojamo 2020.gada decembra
rnēneša mācību rezultātiem nosaka atbilstoši Latvijas Jūras akadēmijas 2019.gada 05.janvāra nolikumu
Nr.28, redakcija - 8.

5.3. Atbilstoši IZM 2011. gada 9. augusta iekšējo noteikumu Nr. 39 "Izglītības un zinātnes
ministrijas padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu iekšējo normatīvo aktu saskaņošanas kārtība"
8.8.apakšpunktam saskaņošana ar IZM nav nepieciešama.

5.4. Redakcija - 9 stājas spēkā ar 2021.gada Ol.janvāri

Senāta priekšsēdētājs ~. G. Lauža

Senāta sekretārs A. Arnicāne
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1.pielikums 

Piemēri mācību priekšmetu mēneša vidējā vērtējuma kopsavilkums stipendijas piešķiršanas 

noteikšanai, ja mācību priekšmeta apguve turpinās 

 

Izglītojamā 

iniciāļi 

Mācību 

priekšmets 

(vispārizglīto

jošais 

priekšmets) 
 A 

Mācību 

priekšmets 

(vispārizglīt

ojošais 

priekšmets) 
 B 

Mācību 

priekšmets 
(profesionālais  

priekšmets) 

 

C 

Mēneša vidējais 

vērtējums 

Piešķiramās stipendijas 

veids 

A.A. 7 7 6 7 paaugstinātā 

 

B.B. 7 7 n/v, n  

vai n/a 

vidējais vērtējums 

nav izliekams 

(nav iegūts vērtējums 

vienā modulī) 

minimālā 

(ir iegūts apzīmējums “nav 

vērtējuma”, “neieskaitīts” 

vai “nav atestēts”) 

C.C. 8 n/v, n  

vai n/a 

n/v, n  

vai n/a 

vidējais vērtējums 

nav izliekams 

(nav iegūts vērtējums 

mācību priekšmetā/ 

modulī) 

nepiešķir 

(jo vairāk kā vienā mācību 

priekšmetā ir iegūts 

apzīmējums “nav 

vērtējuma” , “neieskaitīts” 

vai “nav atestēts”)  

D.D. 3 6 9 6 

 
minimālā 

(jo vienā mācību 

priekšmetā iegūts zemāks 

vērtējums par “4”) 

E.E.* 3 9 4 5 

 
nepiešķir 

(jo vairāk kā vienā mācību 

priekšmetā iegūts 

nepietiekamsvērtējums- 

mācību priekšmetā –

zemāks par “4”, otrs 

profesionālā priekšmetā –

zemāks par “5”) 

D.D.* 5 9 4 5 

 
minimālā 

(jo profesionālā 

priekšmetā vērtējums 

zemāks par “5”) 

F.F. 4 3 3 3 nepiešķir 

(jo vairāk kā vienā mācību 

priekšmetā ir iegūts 

vērtējums zemāks par “4” 

* attiecināmi tikai uz 1.kursiem 

 

2.pielikums 

Piemērs kavējumu skaits mēnesī stipendijas piešķiršanas noteikšanai 

 

Izglītojamā 

iniciāļi 
Neattaisnoti kavētas stundas  mēnesī Piešķiramais stipendijas veids 

A.A. Nav neattaisnoti kavētu stundu mēnesī paaugstinātā 

B.B. 
9 un vairāk neattaisnoti kavētas stundas mēnesī 

nepiešķir 

 

C.C. 
1-8 

minimālā 

 


